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Raadsvoorstel
Inleiding
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft de gemeenten uitgenodigd om inbreng te
leveren op de tweede tussenevaluatie. Hiervoor heeft de MRDH zowel de raden als de colleges van
de 23 gemeenten per brief benaderd.
In 2017 heeft de eerste tussenevaluatie plaatsgevonden. Die heeft toen geresulteerd in 14
aanbevelingen. Ook in 2024, als de MRDH 10 jaar bestaat, zal een evaluatie gehouden worden.
In tegenstelling tot 2017 wordt er nu geen zienswijzeprocedure gehouden. Vaststelling en afronding
van de evaluatie door het Algemeen Bestuur van de MRDH is gepland voor maart 2022. Voorgesteld
wordt om de gemeentelijke inbreng vast te stellen in de vorm van een brief.
Bijgevoegde conceptbrief is opgesteld naar aanleiding van een voorbespreking tussen enkele
raadsleden en collegeleden. Dit gesprek is gevoerd aan de hand van een gespreksleidraad die door
de MRDH was verstrekt.
Beoogd effect
Invloed uitoefenen op de bestuurlijke samenwerking in de MRDH.
Relatie met beleidskaders
n.v.t.
Argumenten
1.1 Met de brief geeft de gemeente voor de evaluatie punten mee die voor Ridderkerk van belang zijn.
2.1 Het voorgesprek heeft, naast inbreng voor de MRDH, ook een aantal inzichten opgeleverd die
bruikbaar kunnen zijn voor een nieuwe bestuursperiode.
Overleg gevoerd met
n.v.t.
Kanttekeningen
n.v.t.
Uitvoering/vervolgstappen
Het Algemeen Bestuur van de MRDH zal de resultaten van de evaluatie in maart 2022 vaststellen.
Evaluatie/monitoring
Hoe de bevindingen van deze evaluatie worden geïmplementeerd of gemonitord is nu nog niet
bekend. Bij de vorige evaluatie in 2017 vond de implementatie van de aanbevelingen plaats onder de
noemer 'follow-up programma'. De voortgang van dit programma werd gerapporteerd aan het AB van
de MRDH.
Financiën
n.v.t.
Juridische zaken
n.v.t.
Duurzaamheid
n.v.t.
Communicatie/participatie na besluitvorming
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Tweede tussenevaluatie MRDH

Gemeenteraad:
27 januari 2022

Zaaknummer:
431238

Commissie samen leven
12 januari 2022

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 14 december 2021,

BESLUIT:
1. De brief aan de MRDH met inbreng voor de tweede tussenevaluatie vast te stellen en te versturen.

2. Kennis te nemen van de aanbevelingen over de MRDH voor een nieuwe bestuursperiode in
Ridderkerk.
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