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Motie Metropoolregio 

De raad van de gemeente Maassluis, in vergadering bijeen op 17 december 2013; 

Overwegende dat, 

• door de NWN gemeenten steeds is uitgesproken dat aan een nieuw te vormen 
metropoolregio per inwoner niet meer geld besteed mag worden dan aan de huidige 
stadsregio; 

• de metropoolregio klein zal starten, met de pijlers vervoersautoriteit en economie. 
• de vervoersautoriteit een eigen financiering heeft; 
• de overige taken van de huidige stadsregio langs samenwerkingsverbanden kunnen 

plaatsvinden binnen de metropoolregio; 
• de gemeenten voor die taken zoals wonen, groen en duurzaamheid, zelf budget beschikbaar 

moeten stellen; 
• de in de voorstellen genoemde organisatie voor economie van 17 fte wel erg omvangrijk lijkt; 
• ook uit onlangs aanvullend nog door het bestuursforum van de metropoolregio verstrekte 

informatie is gebleken dat nog geen onderliggende begroting beschikbaar is; 
• het bepalen van de precieze hoogte van bijdragen van de betrokken gemeenten aan de 

metropoolregio zonder onderliggend plan met ambities en onderliggende begroting, 
ongewenst is. 

Spreekt als zijn mening uit dat, 
• binnen de overeengekomen maximale bijdrage per inwoner van € 4,65, er voldoende budget 

beschikbaar moet blijven voor de niet overgedragen taken van de stadsregio (zoals wonen, 
groen en duurzaamheid); 

• een bedrag van € 2,95 per inwoner alleen voor economie er toe leidt dat er onvoldoende 
budget beschikbaar blijft voor deze zogenoemde weestaken; 

• daarom aantoonbaar alles in het werk moet worden gesteld om de bijdrage per inwoner voor 
economie zo laag mogelijk te houden; 

• een begroting ter goedkeuring aan de betrokken gemeenteraden moet worden voorgeleg 
waarin in voldoende mate is gespecificeerd hoe de bijdrage per inwoner is onderbouwd,, 
zodat op basis daarvan de raden hun budgetterende en controlerende taak go j 
uitvoeren. 

Verzoekt het Bestuursforum, 
• aan de kwartiermakers Metropoolregio de opdracht mee te géven om de organisatie zo in te 

richten dat het bedrag dat voor de pijler economie beschikbaar moet komen, recht doet aan 
de bovenstaande overwegingen en meningen en derhalve aanzienlijk lager dient te zijn dan 
een bijdrage van € 2,95 per inwoner 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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