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MOTIE VAN DE RAADSLEDEN VOLBREGT SMIT (SGP), PETER MEIJ (CDA), BEN 
NEUSCHWANDER (LR), LOUIS VAN DER SPOEL (VVD), MARTEN JAPENGA (CHRISTENUNIE) 
EN ARIANNE RIPMEESTER (PvdA) INZAKE DEFINITIEVE VOORSTELLEN METROPOOLREGIO 
(GR MRDH) 
 
Voorgesteld 12 december 2013 
Nr. 2013 - 164 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, Gemeentestukken: 2013-332/32654, agendapunt 9, tot het instemmen met de 
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (GR MRDH); 
 
overwegende dat: 
a. de GR MRDH onder meer is gebaseerd op het voorstel van Wet afschaffing plusregio's 

(Kamerstukken II 2012/2013, 33 659) dat thans aanhangig is bij de Tweede Kamer en derhalve 
nog allerhande wijzigingen kan ondergaan (zoals positie provincie, positie vervoersautoriteit, de 
loop van de BDU-geldstromen, etc.); 

b. de raad van de gemeente Ridderkerk bij amendement nr. 2013-94 heeft aangegeven op welke 
onderdelen de toen nog concept-gemeenschappelijke regeling zijns inziens wijziging behoeft; 

c. deze wijzigingen door het Bestuursforum van een onvolledige reactie zijn voorzien en nauwelijks 
of in ieder geval onvoldoende zijn gehonoreerd zoals uit de inhoud van de nu voorliggende GR 
MRDH blijkt; 

d. gevraagd wordt in te stemmen met een financieel kader terwijl er niet meer is dan een schets van 
wel heel vage contouren van een strategische agenda en er geen begroting voorligt zodat niet 
getoetst kan worden of het voorgestelde bedrag van € 2,95 per inwoner overeenstemt met de 
door de raden beoogde ambities met betrekking tot het 'economisch vestigingsklimaat'; 

 
van mening dat: 
1. besluitvorming over de GR MRDH pas eerst op deugdelijke gronden mogelijk is als de inhoud van 

het voorstel van Wet afschaffing plusregio's vast staat (dat is na de stemming in de Tweede 
Kamer); 

2. de onderdelen van het hierboven vermelde amendement nr. 2013-94 van de raad van Ridderkerk 
alsnog een plaats moeten krijgen in de GR MRDH en alsnog van een volledige reactie van het 
Bestuursforum moeten worden voorzien; 

3. een financiële bijdrage per inwoner alleen kan worden vastgesteld op basis van een zo concreet 
mogelijk geformuleerde strategische agenda en een daarop gebaseerde begroting; 

 
spreekt uit thans geen besluit te nemen over de definitieve voorstellen Metropoolregio (GR MRDH); 
 
verzoekt het college van burgemeester en wethouders deze motie toe te zenden aan de leden van het 
Bestuursforum van de beoogde Metropoolregio, de colleges van B&W en de raden van de gemeenten 
binnen de beoogde Metropoolregio, de provincie Zuid-Holland (het college van GS en de Provinciale 
Staten), de minister van BZK en de leden van de Tweede en de Eerste Kamer der Staten-Generaal; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
Volbregt Smit (SGP) Peter Meij (CDA) Ben Neuschwander (LR) 
 
Louis van der Spoel (VVD) Marten Japenga (ChristenUnie) Arianne Ripmeester (PvdA) 
 
 

Aangenomen Verworpen
 

 
Stemverhouding:  
Voor 25: SGP, CDA, LR, VVD, CU, PvdA, gK 
Tegen 2: D66/GL 
Afgedaan in Commissie Samen Leven d.d. 12 november 2015 


