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Onderwerp: conceptvisie regionale samenwerking 2010-2020 
 
 
Geachte werkgroepleden, 
 
Naar aanleiding van uw in bovengenoemde brief gegeven mogelijkheid om op de conceptvisie te 
reageren geven wij u hierbij onze voorlopige reactie.  
 
Onze reactie gaat over de hoofdlijn van het functioneren en de structuur van het regiobestuur. Er 
kunnen geen inhoudelijke conclusies aan worden verbonden als het gaat om de concreet vermelde 
projecten. Binnen onze raad bestaan daarover verschillende opvattingen en een discussie 
daarover is naar wij begrijpen thans niet aan de orde. 
 
Ook wij erkennen dat er binnen ons gebied veel opgaven liggen die de grenzen van afzonderlijke 
gemeenten overstijgen en om een gezamenlijke aanpak vragen. Die aanpak kan alleen slagen als 
recht wordt gedaan aan de belangen van alle deelnemers. 
  
Onze eerste indruk is dat een goede weergave wordt gegeven van de huidige en de toekomstige 
opgaven. Bij die opgaven waarbij het regiobestuur, in vergelijking met de huidige situatie, in de 
toekomst meerdere taken of bevoegdheden zou moeten krijgen, zou dit mogelijk in de eindversie 
nog duidelijker visueel zichtbaar gemaakt kunnen worden.  
Wij achten het voor de duidelijkheid van belang dat in of bij de eindversie wordt aangegeven waar 
vooral ten aanzien van het beleidsterrein ruimte de bevoegdheden liggen als het gaat om de 
diverse bestuurslagen. 
 
U constateert dat door regeringsbeleid een rechtstreeks gekozen regiobestuur geen realistische 
optie is. Binnen onze raad zijn er fracties die dit zeer betreuren. Desondanks is het ook volgens 
ons geen realistische optie meer en menen wij dat u er goed aan heeft gedaan vanuit dat 
uitgangspunt een haalbare bestuursvorm voor te stellen. 
 
De keus voor een vorm van verlengd lokaal bestuur waarbij afscheid wordt genomen van de 
pogingen om tot een partijpolitieke afspiegeling te komen, spreekt een groot deel van de raad aan. 
Naar onze mening zou de besluitvorming daardoor helderder kunnen worden. Bepalend daarbij is 
vooral de informatiepositie van de gemeenteraadsleden. Wij komen hierop terug. De voorgestelde 
keus laat onverlet de vraag of een gemeenschappelijke regeling de optimale bestuurvorm is om 
grensoverstijgende vraagstukken op te pakken en de kritiek die men kan hebben op het 
functioneren van gemeenschappelijke regelingen. Een gegeven is echter dat dit een bestuursvorm 
is die de huidige wetgeving biedt. 
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Een gemeenteraad kan zijn rol alleen goed waarmaken als hij goede afspraken heeft gemaakt over 
de “wisselwerking” met zijn vertegenwoordiger in een algemeen bestuur van een 
gemeenschappelijke regeling. Dit is in de huidige bestuursvorm van de Stadsregio in principe niet 
anders dan in de door u voorgestelde bestuursvorm. Dat een raad in uw voorstel slechts één 
vertegenwoordiger benoemt, maakt het mogelijk wel nog belangrijker. Bij het vervullen van de rol 
van een gemeenteraad kan een gemeenschappelijke regeling echter ook behulpzaam zijn door 
bijvoorbeeld rechtstreeks informatie aan de raad te verschaffen (zonder de raad te overladen met 
een veelheid aan informatie), de raad in een aantal zaken vooraf rechtstreeks te consulteren of de 
besluitvorming afhankelijk te stellen van de instemming van de raden.  
 
Wij vinden het belangrijk dat handen en voeten wordt gegeven aan het versterken van de 
informatiepositie van gemeenteraadsleden. Een meetbare en zichbare binding met de gemeente 
moet terug te vinden zijn in een nieuwe structuur. Op deze punten zullen wij de eindversie zeker 
toetsen. Wij verzoeken u daarom bij de eindversie aan te geven waar u op dit punt wijzigingen 
en/of aanvullingen heeft gemaakt. 
 
Gelet op de zwaarte en complexiteit van het takenpakket van ons regiobestuur wordt binnen onze 
raad de vraag gesteld of de raden niet meer dan slecht één vertegenwoordiger zouden moeten 
afvaardigen. Vragen zijn ook gesteld ten aanzien van uw voorstel dat onze vertegenwoordiger 
alleen uit het college van benw gekozen zou kunnen worden. 
 
In uw brief heeft u nog een vraag gesteld over de haalbaarheid van de besluitvorming over een 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling. Als de regioraad op 16 december a.s. ook een beslissing 
neemt over het definitieve voorstel over de aan de gemeenteraden voor te leggen gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling en deze direct daarna naar de raden wordt toegestuurd, dan 
verwachten wij hierover vóór de gemeenteraadsverkiezingen een beslissing te kunnen nemen. 
 
Dat u ons in dit stadium reeds de gelegenheid geeft op een concept te reageren hebben wij op prijs 
gesteld. Wij hopen dat onze reactie een bijdrage zal leveren aan de dialoog die u ongetwijfeld 
verder binnen uw werkgroep zult voeren. 
 
Hoogachtend, 
De gemeenteraad van Ridderkerk, 
De griffier,    de voorzitter, 


