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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Zienswijze evaluatie MRDH 

Commissie:  
Samen Leven 9 november 2017 

BBVnr: 
1268625 

Portefeuillehouder:  
Attema, A. 

Gemeenteraad: 
23 november 2017 

Raadsvoorstelnr.: 
1268778 

e-mailadres opsteller:  
r.sluiskes@bar-organisatie.nl 

 Openbaar 

 
Geadviseerde beslissing raad 

1. De zienswijze op het rapport ‘Regionaal denken, lokaal doen; Tussenevaluatie Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag’ vast te stellen en te versturen. 

 
Inleiding 
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is gestart op 1 januari 2015. Bij de oprichting is 
afgesproken om deze gemeenschappelijke regeling na twee jaar te evalueren.  
 
De afgelopen maanden is deze evaluatie uitgevoerd. Er heeft een aantal groepsgesprekken 
plaatsgevonden, waaronder op 12 september 2017 met college- en raadsleden van de gemeente 
Ridderkerk.  
 
Het onderzoeksteam dat de evaluatie heeft uitgevoerd, heeft haar rapportage gepubliceerd op 28 
september 2017. De rapportage mondt uit in een 14-tal aanbevelingen, die beknopt zijn weergegeven 
in het document ‘gebundelde aanbevelingen’.  
 
Het AB van de MRDH heeft de rapportage en de aanbevelingen op 28 september aan de gemeenten 
aangeboden voor zienswijze. De uiterste datum voor een zienswijze is 1 december 2017.  
 
Beoogd effect 
Invloed uitoefenen op de agenda, het bestuur en de organisatie van de MRDH. 
 
Relatie met beleidskaders  
n.v.t. 
 
Argumenten 

1. Met deze zienswijze benadrukt de gemeente op hoofdlijnen de voor Ridderkerk belangrijkste 
aandachtspunten voor de agenda, het bestuur en de organisatie van de MRDH 
Als belangrijkste aandachtspunten benoemt de zienswijze 
- Focus op de twee pijlers Economisch Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit 
- Aanscherpen samenhang en herkenbaarheid van de inhoudelijke agenda 
- Goed informeren en positioneren van raadsleden en de Adviescommissies 
- Over grenzen kijken, in inhoud en samenwerking. 

 
Overleg gevoerd met  
Het groepsgesprek van 12 september vormt een belangrijke basis voor deze zienswijze.  
 
Kanttekeningen 

1. In de zienswijze komen niet alle mogelijke aandachtspunten aan bod 
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In het groepsgesprek zijn nog andere onderwerpen besproken dan de 4 hoofdpunten in de zienswijze. 
Ook het evaluatierapport en de aanbevelingen bieden aanleiding om over méér onderwerpen 
opmerkingen te maken. Voorstel is om op 4 hoofdpunten te focussen, omdat hiervan een helderder 
boodschap uitgaat dan van een groter aantal aandachtspunten.  
 
Uitvoering/vervolgstappen  
Na de zienswijzeprocedure stelt het AB van de MRDH het rapport over de evaluatie op 21 december 
2017 vast. De MRDH gaat met de deelnemende gemeenten vervolgens met de aanbevelingen aan de 
slag. 
 
Evaluatie/monitoring  
n.v.t. 
 
Financiën  
n.v.t. 
 
Juridische zaken  
n.v.t. 
 
Duurzaamheid  
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming  
n.v.t. 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken  

1. Aanbiedingsbrief rapport tussenevaluatie GR MRDH 
2. Definitief rapport tussenevaluatie GR MRDH 
3. Gebundelde bevindingen tussenevaluatie GR MRDH 
4. Concept zienswijze op rapport tussenevaluatie GR MRDH 
5. Raadsbesluit 

 


