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Brief Verplaatsing AB 

vergadering naar 11 juni 

Geachte heer/mevrouw, 

Gelet op het feit dat een aantal gemeenten in de stadsregio niet tijdig voor 21 mei hun 

vertegenwoordigers in het algemeen bestuur benoemd kunnen hebben, heeft de voorzitter 

besloten de vergadering te verdagen naar de in de vergaderplanning opgenomen reservedatum 

van 11 juni 2014. 

Voor het aanleveren van namen uw vertegenwoordigers in het algemeen bestuur en in de 

portefeuillehoudersoverleggen, vestig ik uw aandacht op de brief ter zake van het dagelijks bestuur 

d.d. 9 april 2014. 
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Aan de gemeenteraden 

en de colleges van B&W 

van de gemeenten 

in de stadsregio Rotterdam 

datum 

ons kenmerk 

steller 

telefoon 

UVJ kenmerk 

betreft 

9 april 2014 

140020 

W. Nettinga 

010-2672864 

032014 Brief nieuw AB-DB 

Geachte raad, geacht college 

Op 21 mei vergadert het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam in nieuwe samenstelling 
en benoemt uit zijn midden het nieuwe dagelijks bestuur. 

Na de besluitvorming in de Tweede en de Eerste Kamer over de Wijziging van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen.en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de 

plusregio's ('Wet afschaffing plusregio's') blijft de nu geldende gemeenschappelijke regeling van de 

stadsregio Rotterdam van kracht tot inwerkingtreding van deze wet (naar verwachting 1 januari 

2015). 

Om tot aan de opheffing de wettelijke taken te kunnen uitvoeren en rechtsgeldige besluiten te 

kunnen nemen, is het volgende voor de deelnemende gemeenten van belang: 

1. Het benoemen door de gemeenteraad van twee leden uit de raad en/of het college in het 

algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, alsmede het benoemen van hun 

plaatsvervangers. U wordt verzocht te bevorderen dat dit gebeurt in de raadsvergadering 

waarin ook de leden van het college van B en W worden benoemd. 

2. Toezending van de benoemingsbrieven, vergezeld van een door de voorzitter en de griffier 

getekend raadsbesluit, voor 20 mei aan de stadsregio. 

3. Toezending aan de stadsregio van een overzicht van de samenstelling van het college van 

B en W inclusief emailadressen. 

4. Toezending aan de stadsregio van een overzicht van de vertegenwoordigers van het college 

in de verschillende portefeuillehoudersoverleggen van de stadsregio, te weten: 

o Bestuurlijke organisatie, communicatie en middelen 

o Groen, ruimtelijke ordening en milieu 
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o Wonen 

o Economie (REO) 

o Verkeer en vervoer 

o Jeugdzorg 

De voorzitter van de stadsregio draagt, na afstemming met de colleges in de subregio's 

(Rotterdam, Waterweg, Oost, Voorne Putten en Zuid (BAR)), in het algemeen bestuur van 21 mei 

de leden van het nieuwe dagelijks bestuur voor. De leden van het dagelijks bestuur zijn tevens 

voorzitter van het betreffende portefeuillehoudersoverleg. 

Ten behoeve van de raad is bij deze brief een informatieblad gevoegd waarin wordt ingegaan op 

verschillende aspecten verband houdend met het functioneren van het algemeen bestuur, de 

opheffing van de stadsregio en de relatie tot dié MRDH. : 

Voorts verzoeken wij u om toezending van een overzicht van de leden en fracties in uw 

gemeenteraad ten behoeve van het adressenbestand van de stadsregio. Ons secretariaat zal 

daartoe tevens contact op nemen met de secretariaten van de griffies en de colleges. 

Hoogachtend, 
Het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam 

Bijlage: informatieblad stadsregio Rotterdam 2014 
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Informatieblad stadsregio Rotterdam 2014 

2014 laatste jaar stadsregio Rotterdam 

De stadsregio Rotterdam is het samenwerkingsverband van 15 gemeenten in de regio Rotterdam-
Rijnmond. De wettelijke grondslag wordt gevormd door de Wet gemeenschappelijke regeling plus en 
de gemeenschappelijke regeling die de 15 gemeenten op basis van de wet zijn aangegaan. 

Het kabinet heeft in 2013 een voorstel voor de intrekking van de wettelijke grondslag voor de 
stadsregio bij de Tweede Kamer heeft ingediend ('Wet afschaffing plusregio's'). Wanneer deze wet 
wordt aangenomen worden de zogenaamde 'plustaken' aan de stadsregio ontnomen. De 
gemeenten in de regio hebben in de vorige bestuursperiode besloten de regionale samenwerking 
niet als 'gewone' gemeenschappelijke regeling voort te zetten, maar samen met de negen 
gemeenten in het Stadsgewest Haaglanden en nieuwe samenwerkingsverband te vormen, met een 
beperktere samenwerkingsscope: de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). 

Tot aan de inwerkingtreding van de 'Wet afschaffing plusregio' blijven de bevoegdheden van de 
stadsregio van kracht en is zij verplicht de aan haar opgedragen taken uit te voeren. De taken liggen 
op het terrein van wonen (vrijwillig), huisvestingsverordening (wettelijk) verkeer en vervoer 
(wettelijk), groen (vrijwillig), ruimtelijke ordening.(vrijwillig), milieu (vrijwillig), economie (wettelijk). 
De wettelijke taak jeugdzorg wordt per l januari 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten. 

Begroting 2015 

Anders dan voorheen wordt bij de start van de nieuwe bestuursperiode niet zoals gebruikelijk een 
nieuw bestuursprogramma voor de stadsregio opgesteld en aan de gemeenten voorgelegd. De 
stadsregio zal haar taken afwikkelen op basis van het bestuursprogramma 2010-2014 'De regionaal 
strategische agenda' (RSA). 

Wel is de stadsregio wettelijk verplicht om uiterlijk op 15 juli een begroting bij de provincie Zuid-
Holland in te dienen voor het volgende begrotingsjaar. Deze begroting wordt opgesteld conform de 
kadernota die het algemeen bestuur op 12 februari heeft vastgesteld. 

Als de Eerste Kamer voor 15 juli 2014 instemt met het wetsvoorstel tot intrekking van de Wgr-plus 
per 1-1-2015, dan zal gelijk aan het traject van opheffingsbesluiten van de stadsregio een 
liquidatiebegroting voor 2015 worden voorgelegd aan de gemeenten. Definitieve besluitvorming 
over de opheffing van de stadsregio door het algemeen bestuur zal na 15 juli 2014 plaatsvinden. 

Het algemeen bestuur heeft op 12 februari 2014 de kadernota voor de begroting 2015 vastgesteld. 
Het dagelijks bestuur stelt de concept begroting vast op 9 april 2014 en biedt deze dan voor 
commentaar bij de gemeenten aan. Het algemeen bestuur zal in zijn vergadering van 9 juli 2014 de 
begroting vaststellen. 



Bestuur 

Algemeen bestuur 

Het algemeen bestuur van dë stadsregio bestaat tot aan de opheffing uit twee vertegenwoordigers 
per gemeente die door de gemeenteraden worden benoemd uit de leden van de raad of het college. 
In totaal telt het algemeen bestuur dertig leden, exclusief de voorzitter. De voorzitter heeft geen 
stemrecht. De leden hebben in totaal 110 stemmen die zijn toegedeeld op basis van inwoneraantal, 
met dien verstande dat Rotterdam altijd twee andere gemeenten nodig heeft om een meerderheid 
te hebben in het algemeen bestuur. 
De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. 

Dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden, te weten de voorzitter en vijf leden die door en uit het 
algemeen bestuur zijn aangewezen. De leden van het dagelijks bestuur verdelen onderling de 
portefeuilles. Op basis van de gemeenschappelijke regeling is de burgemeester van Rotterdam 
tevens de voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. Voor de portefeuille 
Jeugdzorg is er op basis van artikel 33 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling een extra (6e) lid van 
buiten het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur toegevoegd. De gemeenten hebben 
afgesproken dat er een personele unie is tussen de portefeuillehouder verkeer en vervoer en 
jeugdzorg en de wethouders van Rotterdam met de betreffende portefeuille. 
Het dagelijks bestuur vergadert achter gesloten deuren. . ; 

PortefeuillehoudersoverleRgen 

De portefeuillehoudersoverleggen (PHO) adviseren het algemeen en het dagelijks bestuur op de 
beleidsterreinen van de stadsregio. In de praktijk wordt het PHO ook gebruikt voor 
draagvlakvorming, voor intergemeentelijke afstemming en als middel om op regionaal niveau 
aandacht te vragen voor lokale zaken. De portefeuillehouder uit het dagelijks bestuur is voorzitter 
van het PHO. Leden van het PHO zijn de leden van de colleges van B en W tot wiens de portefeuille 
de belangen behoren, waartoe het overleg is ingesteld. Het PHO Economie vindt tegelijk plaats met 
het provinciale Regionaal Economische Overleg en het PHO Jeugdzorg vindt gelijktijdig plaats met 
het PHO van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 
De vergaderingen van de PHO's zijn openbaar. 
De stadsregio kent de volgende PHO's: 

o Bestuurlijke organisatie, communicatie en middelen 

o Groen, ruimtelijke ordening en milieu 

o Wonen 

o Economie (REO) 

o Verkeer en vervoer 

o Jeugdzorg 

Opheffing stadsregio 

Wanneer de 'Wet afschaffing plusregio's' van kracht wordt, naar verwachting per 1 januari 2015, 
vervallen alle wettelijke taken en bevoegdheden van de stadsregio. Omdat de deelnemende 



gemeenten hebben besloten de stadsregio niet als een vrijwillige gemeenschappelijke regeling voort 

te zetten, is voor de opheffing van de stadsregio een liquidatieplan vereist. 

Liquidatieplan 

Met het oog op de opheffing van de stadsregio Rotterdam heeft het algemeen bestuur op 12 
februari 2014 het Liquidatieplan stadsregio Rotterdam vastgesteld. Het liquidatieplan regelt op 
hoofdlijnen het afwikkelen van verplichtingen, de gevolgen voor het personeel en de financiële 
aspecten van de beëindiging van de regeling, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. 
Ook bevat het liquidatieplan een begroting voor de te maken kosten voor de afbouw. . 

Opheffingsbesluit 
Direct nadat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de 'Wet opheffing plusregio's', zal het dagelijks 
bestuur de procedure starten voor het Opheffingsbesluit van de stadsregio. Het Opheffingsbesluit 
betreft het besluit van alle bestuursorganen van de deelnemende regiogemeenten tot opheffing van 
de Gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam conform de procedure ex artikel 54 van de 
gemeenschappelijke regeling. 

Concreet komt de procedure op het volgende neer: 

1. Vaststellen concept-ontwerpbesluit opheffing GR in DB. 
2. Verzending concept-ontwerpbesluit aan gemeenteraden met mogelijkheid tot reageren 

(in principe 3 maanden) . - . 

3. Opstellen van nota van beantwoording en opstellen (gewijzigd) ontwerpbesluit door DB 
4. Vaststellen ontwerpbesluit en nota van beantwoording in AB 
5. Toezending ontwerpbesluit inclusief nota van beantwoording aan deelnemers met 

verzoek tot het nemen van het Opheffingsbesluit binnen 6 weken (alle bestuursorganen!) 

6. Besluiten ter kennisname zenden aan GS en opname van besluiten tot opheffing in 

register Minister. 

Bij het vaststellen van het liquidatieplan van de stadsregio op 12 februari jongst leden, heeft het 
algemeen bestuur besloten dat de hiervoor genoemde termijn bekort kunnen worden indien dat 
nodig is om beoogde opheffingsdatum van 1 januari 2015 te halen. 

Stadsregio in liquidatie 
Omdat er ook na de opheffing nog steeds een algemeen en dagelijks bestuur is dat besluiten moeten 
nemen over de afwikkeling van de liquidatie, is in het liquidatieplan een voorstel gedaan voor een 
vereenvoudiging van de regeling. Daarmee wordt het mogelijk om met een kleiner algemeen en 
dagelijks bestuur de liquidatie uit te voeren. Het bestuur van de stadsregio in liquidatie is 
verantwoordelijk voor de afwikkelingen van alle verplichtingen van de stadsregio, zoals 
overeenkomsten, subsidieverordeningen en het werkgeverschap van de herplaatsingskandidaten. 

Relatie tot de MRDH en VA 
Het bestuur van de stadsregio heeft steeds het principe gehanteerd van een gescheiden afbouw van 
de stadsregio en opbouw van de metropoolregio (MRDH). Voor het onderdeel vervoerautoriteit van 
de metropoolregio geldt dat dat de rechtsopvolger is voor de taken, bevoegdheden en budgetten 
van de stadsregio op het gebied van verkeer en vervoer. Omdat ook de vervoerautoriteit een nieuwe 



organisatie is, die door de minister bij algemene maatregel van bestuur moet worden aangewezen, 
en die deel uitmaakt van de nieuwe gemeenschappelijke regeling die de 24 gemeenten van de 
regio's Rotterdam-Rijnmond en Den Haag aangaan, draagt de stadsregio hiervoor geen bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. 

Naast verkeer en vervoer zal de metropoolregio zich uitsluitend bezighouden met een 'Economische 
agenda vestigingsklimaat'. Geen van de overige taken van de stadsregio wordt door de 
metropoolregio overgenomen. 

Belangrijke datums 
21 mei - installatievergadering nieuw algemeen bestuur, benoeming dagelijks bestuur 

11 juni - reservedatum installatie nieuw algemeen bestuur (alleen wanneer niet alle gemeenteraden 
tijdig hun leden in het algemeen bestuur hebben benoemd. 

9 juli - vergadering algemeen bestuur met onder meer begroting 2015, concept opheffingsbesluit, 
concept gemeenschappelijke regeling stadsregio in liquidatie. 

8 oktober - vergadering algemeen bestuur. 

10 december - laatste vergadering algemeen bestuur stadsregio Rotterdam, met onder meer 

opheffingsbesluit, vaststelling gemeenschappelijke regeling stadsregio in liquidatie, 

afscheidsbijeenkomst. 

Alle overige datums van portefeuillehoudersoverleggen zijn te vinden op de website van de 

stadsregio. 

Informatie voorziening 
Raadsleden kunnen zich via de website van de stadsregio abonneren op de digitale nieuwsbrief 
Regiojournaal. Samen met het Regiojournaal worden ook.de agenda's en de besluiten van het 
dagelijks bestuur gepubliceerd. 

www.stadsregio.nl 


