Deze e-mail is verzonden aan de 23 griffies, in afschrift aan de MRDH-coördinatoren.

Donderdag 19 juli per mail ontvangen Griffie AW
Geachte griffier,

Met dit bericht breng ik u op de hoogte van de beantwoording van de vraag van het college van
B&W Zoetermeer door het Algemeen Bestuur MRDH, inzake het besluit tot aanpassing van
artikel17 Wgr in de reglementen van de MRDH.
Conform dit besluit zullen de raden van de MRDH gemeenten geïnformeerd worden over de
gestelde vragen van de andere gemeenteraden en raadsleden aan de MRDH, evenals over de
antwoorden.
Ik verzoek u vriendelijk om uw raadsleden hiervan op de hoogte te stellen.
Met vriendelijke groet,
Rosanne Meulenbeld
Adviseur bestuurszaken
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In vervolg op mijn brief van 20 april 2018 (ons kenmerk 47254) kan ik u melden dat het
onderwerp 'vertaling artikel 17 Wgr in de regelingen MRDH' is behandeld in de vergadering
van het algemeen bestuur van 6 juli 2018.
U heeft het algemeen bestuur terecht gewezen op het niet voldoen aan het gestelde in artikel
17Wgr, namelijk het informeren van de raden van de deelnemende gemeenten over vragen
van gemeenteraden en raadsleden. Daarom heeft het algemeen bestuur besloten om nu
reeds, tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling aan de orde is, invulling te geven
aan artikel 17 Wgr door een procedure hiervoor vast te stellen. In de bijlage treft u het besluit
van het algemeen bestuur aan.

Hoogachtend,

—

tng. A. Aboutaleb
Voorzitter

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den Dssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluls, Krimpen aan den Ussel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis,
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer.

Besluit verzoek om inlichtingen van raadsleden

Het algemeen bestuur van de MRDH,
gelet op:

•

de Wet gemeenschappelijke regelingen, met name artikel 17;

•

de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014;

overwegende dat,

•

de verplichting van artikel 17 Wgr op dit moment niet verder is uitgewerkt in de
gemeenschappelijke regeling MRDH;

•

dat in 2019 een voorstel tot technische wijziging van de gemeenschappelijke regeling zal
worden behandeld in het bestuur;

•

dat vooruitlopend op de wijziging van de gr er de behoefte bestaat om tot het moment van
wijziging van de gemeenschappelijke regeling duidelijkheid te verschaffen over de praktisch
invulling van deze procedure;

besluit:

de verplichting uit artikel 17 Wet gemeenschappelijke regeling MRDH alsvolgt praktisch in te
vullen;
a. zodra een verzoek om inlichtingen aan het bestuur van de MRDH van een gemeenteraad(slid)
van een deelnemende gemeente ontvangen is, worden de griffies van alle deelnemende
gemeenten hierover geïnformeerd;
b. zodra een antwoord op het onder a. bedoelde verzoek is gegeven worden de griffies van alle
deelnemende gemeenten hierover geïnformeerd.
Dit besluit kan worden aangehaald als 'Besluit verzoek om inlichtingen van raadsleden'
Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de MRDH van 6 juli 2018,

de voorzitter,

de secretaris^

Ing. A. Aboutaleb

LP. yokurka^^
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