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Geacht college, 

In de vergadering van het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam op 10 september 2014 is 

besloten bijgevoegd ontwerp wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling ter consultatie aan uw 

raad voor te leggen. In dezelfde vergadering is besloten voor het ter kennis brengen van een 

beschouwing aan het algemeen bestuur een termijn te stellen van 2 maanden na verzending van 

deze brief. Wij verzoeken u deze brief per direct voor te leggen aan uw raad, zodat tijdig een 

beschouwingen kan worden ingebracht. 

Toelichting 
Deze wijziging wordt voorgesteld vanwege de volgende feiten en omstandigheden. De Tweede 

Kamer heeft op 3 juli 2014 ingestemd met de Wet afschaffing plusregio's. Deze ligt nu ter 

behandeling bij de Eerste Kamer. Het is voor de stadsregio Rotterdam niet mogelijk om de 

benodigde procedures tot het nemen van de opheffingsbesluiten af te ronden voor 1 januari 2015. 

Om te voorkomen dat de opheffing conform artikel 54 van de huidige gemeenschappelijke regeling 

stadsregio Rotterdam pas op 1 januari in het daaropvolgende jaar kan plaatsvinden, met alle 

financiële gevolgen van dien, wordt voorgesteld om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen 

door toe te voegen dat de opheffing tevens van kracht kan worden op 1 ju l i . 

Verdere procedure 

Na de inspraakperiode, die duurt tot 15 november 2014, zal het dagelijks bestuur indien nodig een 

gewijzigd ontwerp en een nota van beantwoording opstellen. Het (gewijzigd) ontwerp en de nota 

van beantwoording worden vervolgens na vaststelling door het algemeen bestuur (naar 

verwachting in december 2014) toegezonden aan de deelnemers, met het verzoek tijdig het 
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wijzigingsbesluit te nemen door de raad, het college en de burgemeester. Hierover wordt u te 

zijner ti jd nader geïnformeerd. 

Termijn 

Het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam heeft in de vergadering van 10 september 2014 

bepaalt dat de inspraakprocedure eindigt twee maanden na verzending van deze brief. Dit wil 

zeggen dat wij uw reactie op het ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling voor 15 

n o v e m b e r 2014 dienen te ontvangen om deze mee te kunnen nemen in de overweging tot 

aanpassingen van het ontwerpwijzigingsbesluit. 

Vragen? 

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Christa Lamberti (telefonisch via 010-2673852, per 

e-mail via c. la mberti(Bsr. rotterdam.nl) of Willem Nettinga (telefonisch via 010-2672864, per e-mail 

via w.nettinga@sr.rotterdam.nl). 

Hoogachtend, 
het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam, 

Bijlage 
Ontwerpbesluit wijziging gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam 
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Ontwerpbesluit 
De raad, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de 
gemeente @@@, ieder voorzover het zijn bevoegdheid betreft; 

Overwegende: 
dat als gevolg van de inwerkingtreding van de wet afschaffing plusregio's de 
gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam op zal worden opgeheven; 
dat in artikel 54, tweede lid, gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam is bepaald 
vde opheffing wordt van kracht op 1 januari, volgend op de datum waarop de opname in 
het van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, als bedoeld in artikel 
109 van de Wet, heeft plaatsgevonden, tenzij het algemeen bestuur een later tijdstip heeft 
bepaald' 
dat deze datum niet gehaald gaat worden gelet op de besluitvorming in delEerste Kamer 
ten aanzien van het wetsvoorstel Afschaffing plusregio's; 
dat het niet wenselijk is dat door dit lid de opheffing pas op 1 januar=i|irj het daarop 
volgende kalenderjaar kan plaatsvinden; Mf 

gelet op artikel 53 van de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam; 

gelet op artikel 109 van de wet gemeenschappelijke regel ingen;V \ . A'C> 

VW gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van @ @ ^ , ^ , 

besluiten:, 

in te stemmen met de hierna volgende wijzigingen^van de g'èrrieenscha'ppelijke regeling stadsregio 
Rotterdam: 

artikel 54, tweede lid, gemeenschappelijke reg.eling»stadsregio Rotterdam wordt gewijzigd en luidt 
als volgt: 

De opheffing wordt van kracht opil&ianuanCofrl iuli.. volgend op de datum waarop de opname in 
het van de Minister van Binnenlan'dse zaken^enïKPDinkrijksrelaties, als bedoeld in artikel 109 van 
de Wet, heeft plaatsgevondejptënzjj het algemeenïbéstuur een later tijdstip heeft bepaald. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente @@@ d.d. @@@@ 

de secretaris, de voorzitter, 

Aldus beslbteri^door het^cpllege van burgemeester en wethouders van de gemeente @@@ d.d. 
@@@||/ 
de secretaris , de burgemeester, 

Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente @@@@ d.d. @@@ 

de burgemeester, 


