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Onderwerp 
Consultatie over opheffingsdatum GR stadsregio Rotterdam 
 
Geadviseerde beslissing raad 
geen zienswijze in te dienen op het voorgenomen besluit van het dagelijks Bestuur om het mogelijk te 
maken de GR stadsregio Rotterdam ook per 1 juli 2015 op te heffen. 
 
Inleiding 
De Tweede Kamer heeft op 3 juli jl. het wetsvoorstel afschaffing WGR-plusregio's aangenomen. De 
beoogde invoeringsdatum van deze wet is 1 januari 2015. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel 
aanvaardt en alle 24 gemeenten hebben besloten  de gemeenschappelijke regeling te treffen, zal de 
gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag in werking treden en zullen de 
wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer per 1 januari 2015 overgaan van de huidige 
stadsregio naar de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het bestuiur van de stadsregio laat weten 
dat het niet mogelijk is, om in de korte tijd die rest tot 1 januari 2015, de noodzakelijke procedures en 
werkzaamheden af te ronden die nodig zijn voor de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling 
Stadsregio Rotterdam. Op basis van de regeling kan de opheffing alleen maar per 1 januari 
plaatsvinden. Met het voorstel wordt beoogd om het ook mogelijk te maken de gemeenschappelijke 
regeling per 1 juli op te heffen. Dit voorstel wordt nu ter consultatie aan de raad voorgelegd.  
 
Beoogd effect 
Het voorgenomen besluit voorkomt dat de Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam nog 
geheel 2015 bestaat.  
Door de opheffing op 1 juli 2015 mogelijk te maken is er voldoende tijd om de noodzakelijke besluiten 
te nemen en op een verantwoorde manier de opheffing te realiseren. 
 
Relatie met beleidskaders 
Nvt. 
 
Argumenten 
1.1 Met het voorgenomen besluit krijgt de raad de mogelijkheid zijn opvatting te geven over de 
voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Door af te zien van het indienen van een 
zienswijze wordt feitelijk steun gegeven aan het voorgenomen besluit. Dat is ook verdedigbaar omdat 
er onvoldoende tijd resteert om per 1 januari a.s. de opheffing van de stadsregio op een verantwoorde 
wijze te realiseren. Door de opheffing ook per 1 juli mogelijk te maken, wordt voorkomen dat de 
Stadsregio nog geheel 2015 moet blijven bestaan.  
1.2 Het door de Stadsregio te nemen besluit zal (vermoedelijk in december 2014)  ter instemming aan 
alle deelnemende gemeenten worden voorgelegd. 
 
Overleg gevoerd met 
N.v.t. 
 
Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Op basis van de reacties uit de deelnemende gemeenten stelt het Algemeen Bestuur een nota van 
beantwoording op. Deze nota zal samen met het wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke 



regeling worden voorgelegd aan de raad, het college en de burgemeester. Aan alledrie de 
bestuursorganen zal wordt gevraagd hierover een besluit te nemen.  
 
Evaluatie/monitoring 
N.v.t. 
 
Financiën  
Met het voorgenomen besluit wordt voorkomen dat de gemeenschappelijke regeling Stadsregio 
Rotterdam nog het hele jaar 2015 zal bestaan met de daarbij horende financiële consequenties. 
 
Juridische zaken 
Afhankelijk van de besluitvorming in de Eerste Kamer over de afschaffing van de WGR-plusregio's 
bestaat de kans dat naast de gemeenschappelijke regeling MRDH ook de gemeenschappelijke 
regeling stadsregio Rotterdam formeel nog bestaat. Maar met dit wijzigingsvoorstel wordt de periode 
dat daarvan sprake is fors verkort.   
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Vindt plaats via een B&W-bericht. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam (88539) 
2. Raadsbesluit Consultatie Opheffingsdatum GR stadsregio Rotterdam (101657) 
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