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Geachte commissieleden Samen leven, 
 
 
Bijgaand de uiteindelijke bestuurlijke visie van de bestuurlijke werkgroep over de regionale 
samenwerkring na 2010. 
 
Op een eerdere versie heeft de raad gereageerd bij bijgaande brief van 4 september jl. 
 
Het dagelijks bestuur heeft op 18 november jl. ingestemd met de uiteindelijke visie. De visie wordt 
voorgelegd aan de regioraad om daar 16 december a.s. een definitief besluit over te nemen. 
 
De commissiebehandeling van 10 december a.s. dient er voor uw mening mee te geven aan 
de vertegenwoordigers van de raad in de regioraad. Raadsbehandeling is vanwege de tijd 
niet mogelijk. 
 
Door mij is ambtelijk nagevraagd, wat de status is van paragraaf 3. “De regionale agenda tot 2020” 
in de visie. Meegedeeld is, dat de inhoudelijke paragraaf definitief is. Deze is voor een belangrijk 
deel gebaseerd op eerder reeds vastgestelde meerjarenbeleidskaders, zoals RR2020, het RVVP, 
GGSP2, Klimaatagenda etcetera. Nieuw is de extra inspanning die wordt gevraagd op 
(sociaal)economisch terrein. In feite bevestigt de regioraad op 16 december wat eerder al is 
besloten, maar nu op een samenhangende wijze wordt gepresenteerd in het kader de vernieuwde 
opzet van de stadsregio. 
 
De wijzigingen ten aanzien waarvan er een keus is, zijn met name genoemd in paragraaf 6. 
“Bestuurlijke structuur en besluitvorming”. 
 
Het dagelijks bestuur stelt de regioraad voor te kiezen voor de optie waarbij elke gemeente twee 
vertegenwoordigers aanwijst voor het algemeen bestuur (voorheen regioraad). Raadsleden worden 
niet uitgesloten. De gewogen stemverhouding wijzigt niet. Hiermee wordt recht gedaan aan 
opmerkingen die hierover door diverse raden zijn gemaakt, ook die van Ridderkerk. 
 
In zijn brief van 4 september 2009 vroeg de raad om versterking van de informatiepositie van de 
raadsleden. In de visie staan hierover een aantal punten vermeld. Ik wijs u op het volgende: 

 De portefeuillehouders bereiden het portefeuillehoudersoverleg (komt in plaats van de 
regiocommissies) in de eigen gemeente voor en leggen daar ook verantwoording af aan 
de raad. De verslagen van het portefeuillehoudersoverleg worden ter beschikking gesteld 
aan het algemeen bestuur en de gemeenteraden.  

 Raden worden geconsulteerd over de strategische regionale agenda die per 
bestuursperiode wordt opgesteld. 

 Jaarlijks worden de raden geraadpleegd over het werkprogramma en de begroting en 
worden verantwoordingsdebatten gevoerd op basis van het jaarverslag. 

 Het algemeen bestuur en de gemeenten kunnen zelf meer initiatief nemen om de agenda 
van de vergaderingen te bepalen. 

 Het dagelijks bestuur dient bij de voorbereiding van beleid en de afstemming van 
programma’s en projecten actief aan te bieden om in de commissies van de betrokken 
gemeenteraden daarover de discussie aan te gaan.  

 Voor het verwerven van draagvlak blijft het van belang om regelmatig bijeenkomsten met 
een opiniërend karakter voor alle gemeenteraadsleden te organiseren. 

 Ruimschoots op tijd dienen gemeenten te kunnen beschikken over de relevante stukken. 
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 Via de website en informatiebulletins, dienen de onderwerpen voor de agenda van het 
dagelijks bestuur en het algemeen bestuur onder de aandacht van de raadsleden te 
worden gebracht. 

 De vergadering van het algemeen bestuur wordt verplaatst naar de avonduren, wat het 
voor raadsleden makkelijker maakt deze desgewenst bij te wonen. 

 Voorgesteld wordt dat de stadsregio de leden van het algemeen bestuur ondersteund bij 
voorbereiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en de terugkoppeling 
daaruit aan hun eigen gemeenteraad. Dit kan bijvoorbeeld via een toegankelijke annotatie 
van de agenda en een korte impressie direct na de vergadering in digitale vorm, waaraan 
bestuurders gemakkelijk een aantal zaken kunnen toevoegen die zij relevant vinden voor 
hun gemeenteraad. 

 Het houden van regioateliers. 
 Gemeentenraden worden aanbevolen maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden 

om vertegenwoordigers of bestuurders van de stadsregio uit te nodigen om in hun 
vergaderingen een toelichting op regionale onderwerpen te geven. 

 
 
De regioraad stelt de bestuurlijke visie op 16 december vast, evenals de gewijzigde ontwerp-
gemeenschappelijke regeling. Die gewijzigde regeling wordt daarna ter besluitvorming voorgelegd 
aan de drie bestuursorganen van alle deelnemende gemeenten.  
  
De concept-gemeenschappelijke regeling is ook bijgevoegd. Zij is een uitwerking van de visie. 
De wijzigingen t.a.v. de huidige regelingen zijn beperkt. Ik noem er enkele: 
- De regioraad heet voortaan het algemeen bestuur.  
- Er kan een meerjarig programma worden vastgesteld m.b.t. sociaal beleid gerelateerd aan 

woon-en leefomgeving (art. 15). Voorheen was dit  t.a.v. het sociaal beleid in het 
algemeen. 

- Het hoofdstuk bestuursorganen is aangepast aan de visie (samenstelling e.d.). Nieuw is 
o.a. de mogelijkheid een extra zesde bestuurlid aan te wijzen (art. 33 onder 3) 

- Opmerkelijk vind ik het bepaalde onder artikel 28, onder d, dat het algemeen bestuur 
verordeningen mag maken binnen het kader van de regeling. Dit was beperkt tot 
verordeningen betreffende de eigen organisatie. Waarom deze verruiming is niet uitgelegd 
in de toelichting. Bij de Stadsregio zal ik navraag doen naar een motivering. Ik geef u in 
overweging dit bij de wethouder aan de orde te stellen. 

 
 
De door de regioraad vastgestelde bestuurlijke visie wordt ingebracht bij de landelijke evaluatie van 
de Wgr-plus. Op basis van de bestuurlijke visie wordt volgend jaar in samenspraak met de 
gemeenten een strategische uitvoeringsagenda voor de komende bestuursperiode 2010-2014 
opgesteld (circa mei / juni). In  augustus 2010 zal deze door het DB worden vastgesteld en in 
september worden voorgelegd aan de gemeenten en het AB. Het nieuwe AB zal in een van de 
eerste vergaderingen een protocol moeten vaststellen waarin de consultatie van de gemeenten 
wordt geformaliseerd. 
  
 
De griffier 
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