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Aan: a.j.t.korthout@maassluis.nl; Anneke Knol; ad.eijkenaar@lansingerland.nl; 
avlekke@westvoorne.nl; c.kruyt@vlaardingen.nl; g.kruijt@capelleaandenijssel.nl; 
gemeente@hellevoetsluis.nl; gemeente@krimpenaandenijssel.nl; Hans Cats; Henk Klaucke; 
j.pol@spijkenisse.nl; jc.v.ginkel@schiedam.nl; m.hermans@gemeentebernisse.nl; 
p.raets@rotterdam.nl; w.noord@brielle.nl; Figge, G; +AW-Griffie Albrandswaard; 
griffie@gemeentebernisse.nl; griffie@spijkenisse.nl; griffie@vlaardingen.nl; griffier@hellevoetsluis.nl; 
griffier@krimpenaandenijssel.nl; griffier@maassluis.nl; info@griffie.rotterdam.nl; 
j.gordijn@schiedam.nl; Johan van Straalen; kees.van.t.hart@lansingerland.nl; raadsgriffier@brielle.nl; 
rdvries@westvoorne.nl; t.a.de.mik@capelleaandenijssel.nl 
Onderwerp: UPDATE wisseling van de wacht 
 
Geachte griffier en secretaris 
 
Gelet op het feit dat niet alle gemeenten erin slagen om voor 21 mei hun leden in het algemeen 
bestuur van de stadsregio te benoemen, heeft de voorzitter van de stadsregio besloten de 
vergadering te verdagen naar de reeds in de vergaderplanning opgenomen datum van 11 juni 
aanstaande. 
 
De colleges en de gemeenteraden worden hierover vandaag schriftelijk geïnformeerd. (zie bijlage) 
Tevens heb ik de brief van 9 april bijgesloten waarin informatie staat omtrent het aanleveren van 
gegevens rond benoemingen in het algemeen bestuur en portefeuillehoudersoverleggen.  
 
Zoals wellicht inmiddels bij u bekend, heeft de Tweede Kamer besloten het plenaire debat over de 
‘Wet afschaffing plusregio’s’ uit te stellen naar week 20. 
 
Tevens heeft de door de ondernemingsraad en de vakorganisaties aangespannen procedure bij de 
Ondernemingskamer erin geresulteerd, dat het DB heeft besloten aan het algemeen bestuur te 
zullen voorstellen het op 12 februari vastgesteld liquidatieplan in te trekken. Dat maakt het 
mogelijk met de ondernemingsraad en de vakorganisaties een sociaal plan op te stellen en een 
daarop afgestemd nieuw liquidatieplan aan de gemeenten voor te leggen.  
 
Half mei zullen wij de gemeenten nader informeren over consequenties van vertragingen in het 
wetgevingstraject en de aanpassingen in de procedures voor de afbouw van de stadsregio.    
 
Met vriendelijke groet, 
 
Willem Nettinga mpa 
Hoofd bestuurlijke zaken en communicatie 
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Meld u aan voor het digitale Regiojournaal, Portefeuillehoudersoverleg- en algemeen bestuurstukken. 
  

     
 


