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Onderwerp 
Wijziging GR Stadsregio 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1.  In te stemmen met de hierna volgende wijziging van de gemeenschappelijke regeling stadsregio 

Rotterdam: 
 
artikel 54, tweede lid, gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam wordt gewijzigd en luidt als 
volgt: 
 
De opheffing wordt van kracht op 1 januari of 1 juli volgend op de datum waarop de opname van het 
opheffingsbesluit in het register van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als 
bedoeld in artikel 109 van de Wet, heeft plaatsgevonden, tenzij het algemeen bestuur een later 
tijdsstip heeft bepaald. 
 
Inleiding 
De Tweede kamer heeft op 3 juli 2014 inghestemd met de Wet afschaffing plusregio's. Deze ligt nu ter 
behandeling bij de Eerste kamer. Het is voor de stadsregio Rotterdam niet mogelijk om de benodigde 
procedures tot het nemen van de opheffingsbesluiten af te ronden voor 1 januari 2015. 
 
Beoogd effect 
Mogelijk maken om de stadsregio Rotterdam eerder op te heffen dan op 1 januari in het jaar volgend 
op het besluit tot opheffing. 
 
Relatie met beleidskaders 
N.v.t. 
 
Argumenten 
1. Op die manier worden de financiele gevolgen zoveel mogelijk beperkt. 
Door de mogelijkheid te creëren om de opheffing van de stadsregio Rotterdam met een half jaar te 
vervroegen worden de financiele gevolgen zoveel mogelijk beperkt. Lopende contracten 
(personeel/huur gebouwen etc.) die later worden opgezegd betekent hogere kosten voor de 
deelnemende gemeenten. 
 
Overleg gevoerd met 
N.v.t. 
 
Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De inspraakprocedure duurt tot 15 november 2014. Daarna zal het dagelijks bestuur indien nodig een 
gewijzigd ontwerp en een nota van beantwoording opstellen. Deze wordt naar verwachting in 
december 2014 toegezonden aan de deelnemers. 
 
Evaluatie/monitoring 
N.v.t. 
 
Financiën  
Met eerdere opheffing worden de financiele gevolgen zoveel mogelijk beperkt. 



 
Juridische zaken 
N.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
N.v.t. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Zaak ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam (88539) 
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