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Onderwerp 
liquidatie stadsregio consultatie zienswijze 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Aan het DB van de stadsregio een zienswijze kenbaar te maken naar aanleiding van de ter 
consultatie voorgelegde stukken ten aanzien van de liquidatie van de stadsregio (conform 
bijlage verseonnr 146126); 

2. Het college te machtigen namens de raad te zijner tijd het opheffingsbesluit te ondertekenen; 
3. Het voorlopig voordelig saldo uit de liquidatie van de stadsregio toe te voegen aan de in te 

stellen bestemmingsreserve Liquidatie Stadsregio; 
4. Na de definitieve afrekening het saldo uit de bestemmingsreserve te storten in de Algemene 

Reserve. 
 
Inleiding 
De Wet afschaffing plusregio’s is op 1 januari 2015 in werking getreden. Zij heft de Stadsregio 
Rotterdam per 1 juli 2015 op. 
In dat verband is de instemming noodzakelijk van de drie bestuursorganen van alle aan de 
gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam deelnemende gemeenten.  
Die instemming vergt een consultatieprocedure waarin kennis kan worden genomen van onder meer 
de organisatorische, juridische en financiële gevolgen van de voorgenomen liquidatie.  
U kunt zienswijzen indienen op de relevant geachte aspecten. 
 
Beoogd effect 
Zorgvuldige afbouw van deze gemeenschappelijke regeling. 
 
Relatie met beleidskaders 
De Wet afschaffing plusregio’s is op 1 januari 2015 in werking getreden, in verband waarmee de 
Stadsregio Rotterdam per 1 juli wordt opgeheven. 
Derhalve is nu een toedeling aan de orde van taken, verantwoordelijkheden en middelen aan 
gemeenten en andere organisaties. 
 
Argumenten 
1.1. De voorgelegde stukken voor de liquidatie passen binnen eerdere besluiten. 
De liquidatie van de gemeenschappelijke regeling wordt al geruime tijd voorbereid. Er is al veel over 
gesproken en besloten. Wij zien in de stukken geen aanleiding voor het plaatsen van kritische 
opmerkingen in het kader van de consultatieronde. 
1.2 De lopende subsidierelaties tussen Stadsregio en gemeente worden deugdelijk afgerond. 
Ten aanzien van lopende subsidiering vanuit de stadsregio geldt voor projecten in Albrandswaard dat 
niet te verwachten valt dat de naderende liquidatie een onverwachte kink in de kabel vormt. 
1.3 Het resterend fonds Groene Verbinding zou ten goede van de Landschapstafel moeten komen. 
Ten aanzien van het resterend fonds voor de Groene Verbinding geldt dat € 8,4 mln ter beschikking 
zal komen van PMR-partners (Rotterdam en PZH) voor aan het Buijtenland van Rhoon gerelateerde 
doeleinden. Het gebrek aan projectmiddelen voor de toekomstige Landschapstafel IJsselmonde en 
het belang van een brede aanpak voor beheer- en inrichtingsvraagstukken voor heel IJsselmonde 
voor de leefbaarheid van Rotterdam, geeft aanleiding de betreffende PMR-partners een gewijzigde 
aanwending van deze middelen in overweging te geven. Op dit punt stellen wij een inhoudelijke 
opmerking voor. 
2.1 Het zou efficiënt zijn het college te machtigen tot ondertekening van het opheffingsbesluit. 



De formele opheffing vergt handelingen die qua tijdsplanning en plaats redelijkerwijze niet goed te 
synchroniseren zijn met de raadsagenda’s van de deelnemende gemeenten. Om redenen van 
administratieve efficiëntie verdient het aanbeveling het college te machtigen tot ondertekening. 
 
 
Overleg gevoerd met 
Strategie: Bert Doek, Sophie Lauwers. 
Financiën: Peter Bakker, Rob van der Stoel 
Juridica: Annemarieke Ostojic, Mark Brandes 
Regie: Dick Mol, Erwin Weterings, Paul Rijken 
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De zienswijzen zullen door de Stadsregio worden beoordeeld en in de besluitvorming worden 
meegenomen. 
Tot 1 juli 2015 functioneert de stadsregio nog met AB en DB in de huidige vorm als bevoegd gezag. 
De ‘plustaken’ zijn inmiddels vervallen. 
De vaststelling van het opheffingsbesluit vindt plaats na de vergadering van het algemeen bestuur op 
22 april 2015. 
Na 1 juli 2015 is de stadsregio ‘in liquidatie’, en dient te zorgen voor afwikkeling van de middelen van 
de organisatie, zoals verrekening met gemeenten. Doel is de liquidatieperiode zo kort mogelijk te 
houden. 
 
Evaluatie/monitoring 
Vindt plaats via deelname in AB en DB. 
 
Financiën  
Vrijkomende middelen worden in beginsel naar rato van inwonersbijdrage afgerekend. 
Het voorlopig saldo wordt volgens voorstel aan een in te stellen bestemmingsreserve Liquidatie 
Stadsregio toegevoegd, waarvan na de definitieve afrekening het uiteindelijk saldo wordt gestort in de 
Algemene Reserve. 
 
Juridische zaken 
Zie liquidatieplan. 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
146115 – brief aan colleges van B&W 
146124 – 2e begrotingswijziging 2015 
146120 – ontwerp liquidatieplan stadregio Rotterdam 2015 
146125 – ontwerp opheffingsbesluit 
146127 – reactie / samenvatting liquidatieplan (Peter Bakker) 
146126 – concept zienswijze Albrandswaard 
146103 – raadsbesluit machtiging 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


