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COMMISSIE SAMEN WONEN EN SAMEN LEVEN   AGENDAPUNT 4 

Verzoek voor de commissievergadering van: 25 augustus 2016 

Verzoek van: college   

Naam onderwerp:  Regionaal Investeringsprogramma MRDH 

Aanleiding 

Op 1 juli heeft het AB van de MRDH het Regionaal Investeringsprogramma vastgesteld, en heeft de 

MRDH het Regionaal Investeringsprogramma voor zienswijze verstuurd aan de 23 gemeenteraden. 

Geplande vaststelling van deze zienswijze in Ridderkerk is in de raad van 13 oktober. Dit is een 

belangrijke mijlpaal voor de inhoudelijke agenda van de MRDH, en voor de rol van de gemeente. Het 

zorgvuldig formuleren van de zienswijze kan helpen om de positie van de gemeente t.a.v. haar 

regionale partners scherper te formuleren.  

Omschrijving 

Het Regionaal Investeringsprogramma is een samenhangend pakket van projecten c.q. investeringen 

dat moet helpen het onbenutte potentieel aan economische groei en werkgelegenheid in de Zuidelijke 

Randstad te realiseren. Het Regionaal Investeringsprogramma kan worden gelezen als lobbyagenda 

van de regio voor investeringen van het Rijk en Europa, en als activerende werkagenda voor de 

deelnemende organisaties. Het Regionaal Investeringsprogramma is het resultaat van een 

samenwerking tussen MRDH, de 23 gemeentes, de provincie, de Economische Programmaraad 

Zuidvleugel en de regio’s Drechtsteden en Holland Rijnland.  

In de commissievergadering van 25 augustus zullen de ambtenaren R. Sluiskes en R. Groenewegen 

een presentatie geven over het Regionaal Investeringsprogramma. Hierin zullen zij – aanvullend op 

de uitleg in de door de MRDH toegezonden stukken – ingaan op aspecten als: 

- Doelen van het Regionaal Investeringsprogramma 

- Relatie tussen MRDH, gemeenten en de overige deelnemers 

- Relatie met o.a. OESO-rapport, Roadmap Next Economy (Rifkin), Uitvoeringsagenda 

Bereikbaarheid 

- Vervolgproces  

- Karakterisering van 4 hoofdopgaven, 25 focusthema’s en 150 projecten, o.a. eigenaarschap 

en financiering. Voorbeeldproject ter illustratie  

- Belang en positie van de gemeente Ridderkerk 

Doel bespreking / beraad 

De procedure om te komen tot een Ridderkerkse zienswijze is als volgt: 

- 25 augustus informele bespreking in de commissie Samen Leven 

- 6 oktober bespreking van de voorgestelde zienswijze in de commissie Samen Leven 

- 13 oktober besluitvorming over de zienswijze in de gemeenteraad 
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Deze informele bespreking op 25 augustus is gericht op het informeren van de raad met de ambtelijke 

presentatie. Hierbij is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. Daarnaast een gesprek 

over het Regionaal Investeringsprogramma en de te leggen accenten in de Ridderkerkse zienswijze. 

Wij stellen deze procedure voor gezien de omvang van het onderwerp, en omdat het een goede 

aanleiding is om inhoudelijk stil te staan bij de MRDH en de gemeentelijke rol.  

Wij benadrukken het informele karakter van de discussie op 25 augustus; uw uitspraken zijn niet 

bindend voor de behandeling in oktober. Het daadwerkelijk innemen van standpunten en 

besluitvorming vinden plaats in oktober.  

 


