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Onderwerp 
Bestuurlijke benoemingen MRDH 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Als lid van het Algemeen Bestuur (AB) aan te wijzen burgemeester A. Attema en als haar 
plaatsvervanger wethouder H. Dokter. 
2. Als leden van de Adviescommissie Vervoersautoriteit aan te wijzen [2 raadsleden] 
3. Als leden van de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat aan te wijzen [2 raadsleden] 
4. Als lid van de Rekeningencommissie aan te wijzen [1 raadslid] en als plaatsvervangend lid van de 

Rekeningcommissie aan te wijzen [1 raadslid] 
 
Inleiding 
In de gemeenschappelijke regeling MRDH is bepaald dat deze in werking treedt op de dag nadat de 
Eerste Kamer het voorstel voor de Wet afschaffing plusregio's heeft aangenomen. Om daadwerkelijk 
van start te kunnen gaan moet er een algemeen bestuur zijn gevormd. Het algemeen bestuur kan 
vervolgens de ontwerpbegroting, de economische agenda, de bereikbaarheidsagenda en enkele 
regelingen vaststellen en overgaan tot de benoeming van het dagelijks bestuur .  
 
Beoogd effect 
Door vertegenwoordiging in alle organen van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag kan de gemeente Ridderkerk maximaal inbreng leveren en invloed aanwenden.  
 
Relatie met beleidskaders 
Nvt. 
 
Argumenten 
1.1  In de afgelopen periode was de burgemeester lid van het Bestuursforum dat als overlegplatform 
voorbereidende activiteiten heeft verricht om tot besluitvorming in de verschillende gemeenten te 
komen. Nu de besluitvorming tot het treffen en aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling is 
afgerond ligt het voor de hand om de burgemeester voor te dragen als lid van het algemeen bestuur. 
 
2.1 en 3.1 Om de raad voldoende te betrekken bij de Economische agenda en de agendavorming van 
de Vervoersautoriteit is binnen de Gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid opgenomen voor 
gemeenteraden te participeren in de adviescommisies Vervoersautoriteit en Economisch 
Vestigingsklimaat. De raad wordt met dit voorstel uitgenodigd per adviescommisie twee leden uit haar 
midden voor te dragen.  
4.1 Om als raad betrokken te zijn bij het financieel beheer van de MRDH en bij vraagstukken met 
betrekking tot rechtmatigheid en doelmatigheid, kan elke deelnemende gemeente één raadslid en een 
plaatsvervanger aanwijzen die zitting neemt in de rekeningencommissie.   
 
Overleg gevoerd met 
Nvt. 
 
Kanttekeningen 
Nvt 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Direct na inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling MRDH wordt door het Algemeen 
Bestuur van de GR MRDH een constituerende vergadering belegd. 



 
Evaluatie/monitoring 
Twee jaar na de start van de MRDH zal er een eerste evaluatie plaatsvinden. 
 
Financiën  
Nvt. 
 
Juridische zaken 
Nvt. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Het collegebesluit en het raadsbesluit worden op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Bestuurlijke benoemingen MRDH (brief aan gemeenteraad) (95687) 
2. Benoemingenformulier gemeenteraden (96143) 
3. Concept raadsbesluit Bestuurlijke benoemingen MRDH (103388) 
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