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Onderwerp: Definitieve voorstellen Metropoolregio (GR MRDH) 
 
1. Voorstel 
Het college stelt de raad voor in te stemmen met het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag, conform het bijgevoegde raadsbesluit. 
 
2. Aanleiding 
Op 23 september 2013 heeft de raad zich gebogen over een concept-gemeenschappelijke regeling 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Een raadsmeerderheid sprak de intentie uit te willen 
deelnemen aan de te treffen gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
(MRDH). Daarbij is via een amendement voorgesteld de gemeenschappelijke regeling op een 
aantal punten te wijzigen. Deze wijzigingsvoorstellen zijn samen met voorstellen uit de andere 
beoogde deelnemende gemeenten besproken tijdens het Bestuursforum op 14 oktober jl. Dit heeft 
geresulteerd in een definitief voorstel dat naar de colleges van alle 24 gemeenten is gestuurd. Het 
streven is dat alle 24 gemeenten voor de jaarwisseling een eensluidend besluit nemen.  
 
3. Aspecten 
Inhoudelijke overweging 
De inhoudelijke overweging om te kiezen voor deelname aan de Metropoolregio is gelegen in de 
overtuiging dat samenwerking op een schaal van de regio Rotterdam en Den Haag voor 
Ridderkerk economisch betere kansen en mogelijkheden oplevert. De gemeente Ridderkerk maakt 
door haar ligging, haar bedrijvigheid en haar arbeidspotentieel deel uit van de Metropoolregio. Door 
kennisdeling en –bundeling kan de economische structuur in dit deel van de Randstad worden 
versterkt. Dat is nodig, omdat de economische groei in deze regio momenteel structureel 
achterblijft bij andere metropolen in Europa. En dat is ook mogelijk, omdat op basis van onderzoek 
is gebleken dat de regio tal van potenties heeft die nog beter benut kunnen worden. De 
strategische agenda van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is erop gericht die kansen te 
pakken. Door deel te nemen aan de Metropoolregio kunnen we onze inbreng hierbij leveren en de 
vruchten ervan plukken. 
 
Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel in behandeling dat de feitelijke opheffing van de WGR-
plusregio’s regelt. In dat voorstel wordt de Metropoolregio ook aangewezen als vervoersregio, die 
rechtstreeks verantwoordelijk wordt voor de OV-taak en de beschikking krijgt over de BDU-
middelen. Deelname aan de gemeenschappelijke regeling is een voorwaarde om mede sturing te 
kunnen geven aan de verdeling en inzet van de BDU-gelden (circa 500 miljoen per jaar). 
 
Reikwijdte 
De taakvelden waarover binnen de gemeenschappelijke regeling besluitvorming kan plaatsvinden 
beperken zich tot Verkeer en Vervoer en Economisch vestigingsklimaat.  Afstemming op andere 
taakgebieden, zoals Groen, Ruimte en Wonen, is alleen op vrijwillige basis mogelijk. Er worden 
met betrekking tot die terreinen geen bevoegdheden of middelen overgeheveld naar de 
gemeenschappelijke regeling. Een eventuele uitbreiding van thema’s binnen de 
gemeenschappelijke regeling kan alleen maar als alle deelnemende gemeenten daarmee 
instemmen.  
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Samenstelling DB 
De raad van Ridderkerk heeft via een amendement gevraagd om in plaats van een DB met drie 
leden te kiezen voor een DB met 5 leden. Het definitieve voorstel komt hieraan volledig tegemoet. 
Tevens biedt de regeling de mogelijkheid om ook de provincie als volwaardig lid aan het DB toe te 
voegen.  
 
Reactie op zienswijzen 
De definitieve regeling beantwoordt aan de wens van de raad van Ridderkerk om op elke 
ingediende zienswijze van het algemeen bestuur een reactie te krijgen. Bij de artikelsgewijze 
toelichting staat daarover nu het volgende: ‘de zorgvuldigheid vergt dat het algemeen bestuur haar 
besluit en eventuele afwijking van ingebrachte zienswijzen motiveert.’  
 
Uitbreiding zienswijzelijst onderwerpen  
In het amendement van de raad is gevraagd om meer onderwerpen voor een zienswijze langs de 
raden te laten gaan.  

 Verordeningen voor bestuurscommissies 
Dit is al geregeld in artikel 25 van de WGR, waardoor het niet meer expliciet in de regeling 
hoeft te worden opgenomen. 

 Verordeningen voor adviescommissies 
Dit is wel in de definitieve regeling opgenomen. 

 Subsidieverordening  
Deze verordening is niet in de zienswijzeprocedure opgenomen, omdat de subsidieverordening 
doorwerkt in de begroting, waarover wel een zienswijze kan worden ingediend. 

 Verordening met betrekking tot de ambtelijke organisatie 
Dit is niet expliciet in de regeling opgenomen. Wel komt er een nader voorstel dat door een 
nog aan te stellen kwartiermaker wordt uitgewerkt en als onderdeel van de begroting 2015 via 
een zienswijzeprocedure aan de raad wordt voorgelegd. 

 Bijdrageverordening 
Er komt geen bijdrageverordening. De omvang van de bijdragen van gemeenten wordt 
geregeld in de begroting. Omdat deze begroting via een zienswijzeprocedure langs de raden 
gaat, wordt materieel voldaan aan de wens van de Ridderkerkse raad.  

 
Stemverhouding 
Het voorstel van de raad om het stemgewicht binnen de gemeenschappelijke regeling van de 
gemeenten Rotterdam en Den Haag te verminderen is niet gevolgd door het bestuursforum. 
Belangrijke argumentatie daarvoor is dat zoveel mogelijk recht gedaan moet worden aan de 
verschillen in omvang van gemeenten. Op basis van inwoneraantallen zou de stemverhouding 
tussen de 2 grote steden en de andere gemeenten de 50/50 benaderen. Daarvoor is echter niet 
gekozen. De keuze die nu is gemaakt in de regeling is een verhouding 84 – 116, waarmee de 
overige gemeenten een relatief zwaardere stem krijgen. 
Bij de Vervoersautoriteit is de stemverhouding van de gemeente Ridderkerk en de overige 
gemeenten ten opzichte van de gemeenten Den Haag en Rotterdam nog iets gunstiger. Het 
gezamenlijk stemgewicht van de gemeenten Rotterdam en Den Haag bedraagt binnen de 
bestuurscommissie Vervoersautoriteit 33%. 
 
Positie Provincie 
Aan de provincie Zuid-Holland is de uitnodiging gedaan (zie bijlage) om haar inbreng te leveren 
binnen alle bestuurlijke gremia van de Gemeenschappelijke regeling MRDH. Daarmee wordt 
nadrukkelijk ingezet om te komen tot een optimale samenwerking en inhoudelijke afstemming met 
de provincie. 
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Eerste evaluatie 
Na twee jaar wordt een eerste evaluatie gehouden. In deze evaluatie komt allereerst de vraag aan 
de orde of de wijze waarop de samenwerking bestuurlijk en ambtelijk is georganiseerd en 
gefinancierd, adequaat bijdraagt aan het doel van verbeteren van het economisch 
vestigingsklimaat en van de bereikbaarheid. Verder komen ten minste aan de orde de 
betrokkenheid van de raden middels zienswijzenprocedures, de stemverhoudingen in, en 
werkwijze van AB en DB, en hun onderlinge relaties. Ook kan de samenwerking met 
aangrenzende gemeenten en regio’s zoals de Drechtsteden aan de orde komen en de 
samenwerking in het Zuidvleugelverband.  
 
Horizonbepaling 
In de regeling wordt een horizonbepaling van 12 jaar opgenomen, met na 10 jaar een expliciet 
besluit tot beëindiging of continuering van de regeling. Daarmee wordt ruimte geboden voor een 
serieus evaluatiemoment.  Als wordt besloten tot beëindiging van de regeling is er nog twee jaar 
tijd om de personele, juridische en financiële gevolgen van het besluit op te vangen. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Het besluit betreft het aangaan van de regeling door de drie bestuursorganen van de gemeenten. 
Om dit te kunnen realiseren, moet er een eensluidend besluit worden genomen door alle 
gemeenteraden.   
 
De te treffen regeling zal in werking treden zodra de Eerste Kamer met het wetsvoorstel afschaffing 
plusregio’s heeft ingestemd. Daarmee ontstaat een rechtspersoon waardoor vervolgvoorstellen 
kunnen worden voorbereid. Deze kunnen vervolgens op de eerste constituerende vergaderingen 
van het AB, DB en de Vervoersautoriteit worden vastgesteld. Daarbij gaat het om onder meer het 
reglement van orde, financiële verordeningen en de verordening Vervoersautoriteit. Voorts zullen 
de nodige mandaatbesluiten moeten worden voorbereid.  
 
Over het financieel-organisatorisch-kader wordt in de loop van 2014 door de kwartiermakers een 
nader voorstel opgesteld. Dit wordt samen met de concept-begroting 2015 via een 
zienswijzeprocedure te zijner tijd aan de raad voorgelegd. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
De bekostiging van de MRDH vindt plaats door rijksmiddelen en door gemeentelijke bijdragen. De 
kosten van de Vervoersautoriteit worden gedekt door de rijksmiddelen. De kosten die 
samenhangen met de versterking van het economisch vestigingsklimaat worden gedragen door 
gemeentelijke bijdragen, die zijn gebaseerd op een bedrag per inwoner. Deze bedraagt maximaal 
€ 2,95 per inwoner en ligt daarmee beduidend lager dan de huidige bijdrage van € 4,65 per 
inwoner die momenteel aan de Stadsregio Rotterdam wordt afgedragen. Daartegenover staat wel 
dat de stadsregio op meer beleidsgebieden activiteiten verricht. Voor de bijdrage aan de MRDH 
bestaat dekking vanuit het bestaande budget. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester,  
 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema  
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