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Geadviseerd besluit
1. De zienswijze op de MRDH Strategische Agenda vast te stellen en te versturen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
De aanbiedingsbrief van de MRDH bij de Strategische Agenda biedt een duidelijke introductie. De 
brief gaat in op de positie van de Strategische Agenda, de inhoud op hoofdlijnen, en het doorlopen 
proces. In deze inleiding enkele hoofdzaken.

Positie Strategische Agenda

De Strategische Agenda vormt de strategie voor de MRDH-samenwerking de komende 4 jaar. Het 
gaat hierbij om de belangrijkste opgaven, en bijbehorende aanpak, voor de MRDH en de 23 
gemeenten. Bij de oprichting van de MRDH (oprichting Gemeenschappelijke Regeling) is afgesproken 
dat de MRDH aan het begin van elke bestuursperiode een Strategische Agenda opstelt.

De Strategische Agenda vormt een overkoepelend, samenbindend document voor de diverse andere, 
meer sectorale, gebiedsgerichte of operationele beleidsstukken en agenda's. Op sommige hiervan 
heeft de raad ook een zienswijze kunnen geven. De Strategische Agenda komt dus niet in plaats van 
deze stukken.

Doorlopen proces

De Strategische Agenda is sinds eind 2017 uitvoerig aan de orde geweest in de verschillende 
bestuurlijke organen van de MRDH, dus zowel in de vorige als de huidige bestuursperiode. Bovendien 
heeft de MRDH enkele interactieve bijeenkomsten voor o.a. raadsleden georganiseerd over de 
Strategische Agenda. Deze vonden plaats in oktober/november 2018 en maart/april 2019. Na deze 
zienswijzeprocedure zal het algemeen bestuur van de MRDH de Strategische Agenda vaststellen.

RIdderkerkse inzet

In de Ridderkerkse klankbordgroep voor de MRDH is de Strategische Agenda besproken. Hierin is 
richting gegeven aan de punten die voor Ridderkerk van belang zijn in de Strategische Agenda en in 
de MRDH-samenwerking. Deze gesprekken in de klankbordgroep vormen dus een basis voor de 
voorgestelde zienswijze.

Beoogd effect
Invloed uitoefenen op de besluitvorming en de prioriteiten van de MRDH.

Relatie met beleidskaders
N.v.t.

Argumenten
1.1 Met de zienswijze benut de gemeente de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de 
besluitvorming van de MRDH, en om aandacht te vragen voor onderwerpen die specifiek voor 
Ridderkerk van belang zijn.

Overleg gevoerd met
De Strategische Agenda is besproken in de Ridderkerkse klankbordgroep. Dit is het vooroverleg voor 
de MRDH Adviescommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat. De Ridderkerkse 
raadsleden die lid zijn van deze Adviescommissies, en de portefeuillehouders nemen deel aan dit 
overleg.

Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
Na vaststelling zal de zienswijze worden verzonden aan de MRDH.
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Vaststelling van de Strategische Agenda door de MRDH is voorzien op 12 juli 2019.

Evaluatie/monitoring
De MRDH verzorgt zelf eventuele evaluatie en monitoring.

Financiën
Geen rechtstreekse gevolgen voor Ridderkerk.

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een rode draad in de Strategische Agenda, en krijgt met name aandacht in de 
ambitie / het hoofdstuk Vernieuwen Energie.

Communicatie/participatie na besluitvorming
MRDH verzorgt de communicatie rond de Strategische Agenda.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief MRDH zienswijze Strategische Agenda   
2. Strategische Agenda MRDH - concept   
3. Verslag 4 regiobijeenkomsten MRDH Strategische Agenda   
4. Reactie Economic Board Zuid-Holland MRDH Strategische Agenda    
5. Zienswijze MRDH Strategische Agenda    
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CONCEPT BESLUIT

Gemeenteraad:
23 mei 2019

Zaaknummer:
56838

Onderwerp:
MRDH zienswijze Strategische 
Agenda Commissie Samen leven

9 mei 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 9 april 2019,

BESLUIT:

1. De zienswijze op de MRDH Strategische Agenda vast te stellen en te versturen.


