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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
132575 

Raadsvoorstel: 
133506 

Portefeuillehouder: 
Bert Euser 

     
     
     
Onderwerp 
Zienswijze op ontwerp-liquidatieplan Stadsregio Rotterdam. 
 
BESLUIT: 
in te stemmen met de reactie op het ontwerp-liquidatieplan van de Stadsregio Rotterdam zoals 
verwoord in bijgevoegde brief (kenmerk 132640). 

 

INLEIDING 
Gezien het wetsvoorstel tot afschaffing van de WGR-plusregio's dat bij de Tweede Kamer is ingediend 
is het waarschijnlijk dat vanaf 1 januari 2015 de Stadsregio in liquidatie zal zijn. De Stadsregio heeft 
hierop geanticipeerd door het opstellen van een ontwerp-liquidatieplan. Als deelnemer aan de 
gemeenschappelijke regeling van de Stadsregio Rotterdam wordt uw raad de gelegenheid geboden 
op dit plan te reageren. De reactie moet voor 14 oktober 2013 zijn ingediend.  
 
BEOOGD EFFECT 
Zoals bij de raad bekend is, ligt in het kabinetsvoornemen om de WGR-plus-regio's af te schaffen de 
aanleiding voor de voorstellen voor de oprichting van een Metropoolregio. Hoewel de liquidatie van de 
Stadsregio en de mogelijke oprichting van een Metropoolregio dus niet volledig los van elkaar staan, 
is het wel zaak deze van elkaar te onderscheiden. De WGR-plusregio's hebben in tegenstelling tot 
een nog te vormen Metropoolregio een wettelijke basis. De keuze voor een nieuw 
samenwerkingsverband binnen de Metropoolregio is dus geen voorwaarde voor de liquidatie van de 
stadsregio. Dit betekent dat de vraag wat ervoor nodig is om de liquidatie van de Stadsregio 
Rotterdam zorgvuldig en verantwoord te laten plaatsvinden niet moet worden vermengd  met de 
discussie over de wenselijkheid van de oprichting van een Metropoolregio. 
 
Het ontwerp-liquidatieplan van de Stadsregio Rotterdam richt zich op de financieel-technische  
aspecten die gemoeid zijn met de opheffing van de stadsregio. Met de reactie van de gemeente 
Albrandswaard wordt beoogd om de liquidatie van de stadsregio op een financieel degelijke en 
verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. Daarbij is de insteek van de gemeente Albrandswaard om 
beschikbare middelen binnen de Stadsregio Rotterdam, waarvan nu al kan worden ingeschat dat deze 
niet nodig zijn voor een verantwoorde liquidatieafwikkeling op korte termijn over de deelnemende 
gemeenten te verdelen. 
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UITVOERING 
Na instemming van de raad zal de zienswijze worden verstuurd aan het dagelijks bestuur van de 
Stadsregio. 
 
BIJLAGEN 
1. aanbiedingsbrief en ontwerp-liquidatieplan. 
2. concept zienswijze op liquidatieplan. 
 
 

  131862: Liquidatieplan Stadregio Rotterdam  
  132640: Zienswijze op ontwerp liquidatieplan Stadsregio Rotterdam.  
 

 
Poortugaal, 20 augustus 2013 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
 
De secretaris,          De burgemeester, 

 
 
 
 
 

 

 
   
Hans Cats           drs. Hans-Christoph Wagner 
 


