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Geachte heer, mevrouw, 

De afgelopen maanden hebben wij met elkaar het proces van de evaluatie Gemeenschappelijke Regeling 
MRDH doorlopen. Met genoegen bieden wij u als afsluiting van dit proces de reactie van het algemeen 
bestuur op de aanbevelingen uit het rapport aan. Deze reactie is tot stand gekomen op basis van het 
door het onderzoeksteam geformuleerde rapport, de ontvangen zienswijzen en discussie in het algemeen 
bestuur op 21 december jl. 

Middels deze brief brengen wij u op de hoogte van het doorlopen proces, de reactie van het algemeen 
bestuur en de belangrijkste discussiepunten, en de voorgenomen vervolgstappen. 

De evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling MRDH 
Op 28 september jl. heeft het onderzoeksteam onder leiding van professor Jouke de Vries het 
eindrapport van de evaluatie Gemeenschappelijke Regeling MRDH opgeleverd. Dit rapport is het 
resultaat van het onafhankelijk uitgevoerde onderzoek door het onderzoeksteam naar de vraag: "Welke 
ervaringen zijn vanaf eind 2014 opgedaan met de MRDH en welke lessen kunnen daaruit worden 
getrokken? Kortweg: wat was de bedoeling van de samenwerking, hoe is het de afgelopen jaren verlopen 
en wat is er nodig voor de toekomst?" Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft het 
onderzoeksteam groepsgesprekken gevoerd en/of is er schriftelijk input opgehaald in de 23 gemeenten, 
in de MRDH gremia en bij externe stakeholders. 

Zienswijze 
Op 28 september heeft het algemeen bestuur MRDH de aanbevelingen uit het eindrapport voorgelegd 
aan de 23 gemeenten. De zienswijzeperiode liep tot en met 1 december 2017. 
De bestuurscommissies Va en EV hebben ter vergadering op 20 oktober respectievelijk 16 november ook 
gesproken over de tussentijdse evaluatie. De bestuurscommissie EV heeft hierop een advies 
meegegeven aan het algemeen bestuur, dat in deze definitieve reactie is meegenomen. 
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft middels een brief een bijdrage geleverd aan de 
evaluatie. Een bestuurlijke delegatie vanuit het dagelijks bestuur en de bestuurscommissie 
Vervoersautoriteit en een bestuurlijke delegatie van de provincie zullen in januari 2018 in het licht van de 
evaluatie in een gesprek gezamenlijk definitieve conclusies trekken voor wat betreft de goede onderlinge 
samenwerking die de afgelopen jaren is opgebouwd. 

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



Reactie van het algemeen bestuur 
In de vergadering van het algemeen bestuur van 21 december is middels de Nota van beantwoording 
gereageerd op de ontvangen zienswijze. De Nota van Beantwoording is als bijlage bijgevoegd aan deze 
brief. Daarna is er op basis van het evaluatierapport, de ontvangen zienswijzen en bespreking in het 
algemeen bestuur een reactie op de aanbevelingen geformuleerd. 
Op basis van de ontvangen reacties heeft het algemeen bestuur gekozen voor een verdeling van de 
aanbevelingen naar twee categorieën: 

1. Aanbevelingen die breed draagvlak hebben maar nog uitgewerkt dienen te worden voor 
implementatie; 

2. Aanbevelingen die breed draagvlak hebben en direct geïmplementeerd kunnen worden. 

De vastgestelde uitwerking per aanbeveling is in de bijlage bij deze brief opgenomen. 

Follow-up programma 
Om gedragen vervolg te geven aan het rapport en de uitvoering van de aanbevelingen heeft het 
algemeen bestuur een stuurgroep ingesteld. De stuurgroep bestaat uit de voorzitters van de 
bestuurscommissies en adviescommissies. Vanuit het algemeen bestuur zijn mevrouw Van Bijsterveldt 
en de heer Lamers als bestuurlijk eigenaren en voorzitters van de stuurgroep aangewezen. 
De stuurgroep is verantwoordelijk voor het uitwerken en implementeren van de reactie van het algemeen 
bestuur, het bewaken van de voortgang en de sturing daarop en het rapporteren aan het algemeen 
bestuur. De stuurgroep wordt ondersteund door de MRDH-organisatie, in nauwe afstemming met de 
MRDH coördinatoren van de 23 gemeenten. De stuurgroep brengt per vergadering van het algemeen 
bestuur een voortgangsrapportage in. Daarnaast vindt periodiek terugkoppeling in de respectievelijke 
MRDH-gremia vanuit de stuurgroep plaats en wordt er periodiek over de voortgang van de evaluatie 
worden gerapporteerd in het MRDH-journaal aan alle colleges en gemeenteraden. 

Reactie op hoofdlijnen 
Uit het onderzoek en de binnengekomen zienswijzen blijkt waardering voor het doorlopen proces en de 
herkenbare resultaten van het onderzoek. De MRDH-samenwerking heeft draagvlak en betrokkenen zien 
de meerwaarde. Er is de afgelopen drie jaar een stevige basis gelegd voor versterking van de positie van 
onze regio, een basis die verder kan worden uitgebouwd. Wel zijn er ook verbeterpunten die moeten 
worden opgepakt, voornamelijk als het gaat om de samenhang op de inhoud (tussen werkvelden en 
tussen regionaal en lokaal beleid) en de betrokkenheid van de gemeenteraden. 

De meeste aanbevelingen uit het evaluatierapport hebben breed draagvlak. Over de adviescommissies 
en de overlegtafels (de in het rapport voorgestelde aanbeveling over het 'opt-in model') geldt dat er 
uiteenlopende reacties zijn ontvangen. Voor beide onderwerpen bestaat draagvlak om tot verbetering te 
komen, maar over de manier waarop dit precies in te vullen bestaan wisselende ideeën. Het algemeen 
bestuur heeft de stuurgroep verzocht een nadere uitwerking voor te stellen. De besproken 
uitgangspunten bij deze uitwerking zijn opgenomen in de bijlage. 

Overige punten 
Ten slotte zijn er uit de zienswijzen enkele aanvullende punten naar voren gekomen waar het algemeen 
bestuur een expliciet een standpunt over heeft ingenomen: 
• Ten aanzien van de kabinetsvoornemens over de aanpassing van de Wgr om de politieke 

verantwoording over gemeentelijke samenwerking te verbeteren is de GR MRDH volgend aan de 
Wgr. Wanneer de Wgr wordt aangepast aan de voornemens van het kabinet, zullen de aanpassingen 
ook in de GR MRDH worden verwerkt. 

• Het algemeen bestuur zal op verzoek de algemene procesregels rondom de procedure van uittreding 
van gemeenten opstellen en vaststellen. De stuurgroep wordt gevraagd met een voorstel te komen. 

• In de reglementen van orde van het algemeen bestuur, de bestuurscommissies en de 
adviescommissies, zal de mogelijkheid tot inspraak van burgers worden opgenomen. 

• Voor wat betreft de volgende evaluatie van de GR MRDH schrijft de GR voor dat de volgende 
evaluatie over vier jaar gehouden wordt. De evaluatie daarna heeft volgens de GR plaats in 2024. 
Om op een werkbare wijze tegemoet te komen aan de wens van sommige gemeenten om op een 
kortere termijn dan dat op nieuw te evalueren, en tegelijkertijd niet in een permanente staat van 
evaluatie terecht te komen, heeft Algemeen Bestuur aangegeven eind 2020 te starten met de 
volgende evaluatie. 
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Met een zorgvuldig opgesteld evaluatierapport en een breed gedragen reactie ligt er een mooi resultaat 
van het evaluatieproces van de gemeenschappelijke regeling MRDH. Met het follow-up programma kan 
nu snel de vertaling naar de uitwerking en implementatie van de aanbevelingen worden gemaakt. 

Het algemeen bestuur vertrouwt er op dat met de implementatie van de aanbevelingen de samenwerking 
van de 23 gemeenten nog sterker wordt. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, 

Ahmed Aboutaleb Pauline Krikke 
voorzitter vicevoorzitter 

Lucas Vokurka 
secretaris (wnd.) 
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