
Gemeente 
Albrandswaard 

RAADSBESLUIT 

Onderwerp Datum vergadering/ 
agendanummer 

Kenmerk 

Liquidatie stadsregio consultatie zienswijze 146103 
Commissie Openbaar: openbaar 
BBVnummer: 146095 

De raad van de gemeente Albrandswaard 

Gelezen het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 146096 d.d. 17 
februari 2015; 

Gelezen de daarbij gevoegde stukken: 
146115 brief aan de colleges van B&W; 
146120 ontwerp liquidatieplan Stadsregio Rotterdam 2015 
146124 2 e begrotingswijziging 2015; 
146125 ontwerp opheffingsbesluit; 
146127 reactie samenvatting liquidatieplan 
146126 concept-zienswijze Albrandswaard 

en gelet op de bevindingen van de op 17 maart 2015 gehouden Beraad en Advies-vergadering 

BESLUIT: 

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

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

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

Reserve 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
7 april 2015. 

De griffier De voorzitter, 

Mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 

Besluit nr.: 146103 
1/1 



Gemeente 
Albrandswaard 

Algemeen Bestuur van de Stadsregio Rotterdam 
Postbus 21051 
3301 AB Rotterdam 

Uw brief van: 28 januari 2015 
150610 

Ons kenmerk: 146126 

Bijlage(n): 
Uw kenmerk: Contact: 

E-mailadres: 
Doorkiesnummer: 

Renske van der Tempel 
010-506 1170 
r.v.d.tempel@albrandswaard.nl 

Datum: 

Betreft: Zienswijze liquidatie stadsregio Rotterdam 

Geacht bestuur, 

U heeft ons een drietal documenten voorgelegd, om ons gelegenheid te geven onze zienswijze 
daarop te geven: 
1. het ontwerp Liquidatieplan 2015; 
2. het ontwerp opheffingsbesluit; 
3. de 2 e begrotingswijziging 2015. 

Wij hebben deze stukken besproken in onze raadscommissie van 17 maart 2015 en zullen in de raad 
van 7 april 2015 conform besluiten. 

Het ontwerp Liquidatieplan is voor ons reden u en de andere betrokken PMR-partijen een suggestie te 
doen voor de aanwending van € 8,4 miljoen van het fonds Groene Verbinding. 
Wij geven u graag in overweging deze middelen minder specifiek te bestemmen, en ter beschikking te 
stellen van (projecten van) de toekomstige Landschapstafel IJsselmonde. Dit zou, in aansluiting op de 
leefbaarheidsdoelstellingen van de PKB-PMR en met breed regionaal bestuurlijk draagvlak, aan zowel 
het Buijtenland van Rhoon, geheel IJsselmonde als aan de brede verbinding tussen Rotterdam en het 
buitengebied van IJsselmonde ten goede komen. 

Het ontwerp opheffingsbesluit en de 2 e begrotingswijziging 2015 geven ons geen aanleiding tot het 
maken van opmerkingen. 

Wij verzoeken het algemeen bestuur onze opmerking te betrekken bij hun afweging over het 
vaststellen van de begroting. 

Hoogachtend, 

De gemeenteraad van Albrandswaard, 

De griffier, J( ) De voorzitter, 
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Mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 


