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Geadviseerd besluit
1. De zienswijze op de Strategische Agenda MRDH  vast te stellen en te versturen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een krachtige regionale netwerkorganisatie. 21 gemeenten 
trekken samen op om het economisch vestigingsklimaat te versterken en de bereikbaarheid in en van 
onze regio te verbeteren. 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 gevolgde proces. 

Beoogd effect
Het optimaal inzetten op het bereiken van de maatschappelijke doelstellingen van de metropoolregio 
Rotterdam-Den Haag en de gemeente Ridderkerk met betrekking tot bereikbaarheid en economie 
waarbij de brede welvaart toeneemt.

Relatie met beleidskaders
Collegeprogramma; economie en bereikbaarheid. 

Argumenten
1.1 Over de Strategische Agenda MRDH een instemmende zienswijze kenbaar te maken bij het 
dagelijks bestuur van de MRDH met vermelding van enkele zorg- en aandachtspunten zoals verwoord 
in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.

Overleg gevoerd met
Het voorliggend concept ontwerp van de vernieuwde Strategische Agenda is het resultaat van een 
periode van consultatie van gemeenteraadsleden, bestuurders, ambtenaren, stakeholders en 
omliggende regio’s waar gesproken is over de concrete invulling van de koers van de MRDH. In het 
voorjaar is tijdens digitale ontmoetingssessies de inbreng van de toenmalige colleges van B&W en 
gemeenteraden opgehaald. Na de zomer zijn drie regionale bijeenkomsten geweest in Westland, 
Zoetermeer en Vlaardingen. Intern zijn er klankbordbijeenkomsten met de taakhouder van de 
gemeenteraad (adviescommissies)  en de portefeuillehouders geweest. En tot slot hebben de 
bestuurs- en adviescommissies op respectievelijk 16 en 23 november 2022 hun eerste reflecties 
meegegeven aan het Algemeen Bestuur. Deze reflecties zijn als bijlage bij deze brief gevoegd. 

Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
Samen met de ontvangen zienswijzen wordt de Strategische Agenda op 19 april 2023 besproken door 
de adviescommissies van de MRDH, bestaande uit raadsleden van de 21 gemeenten. Het Algemeen 
Bestuur betrekt de zienswijzen van de gemeenten vervolgens bij haar besluitvorming over de 
Strategische Agenda. Die zal plaatsvinden tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 
mei 2023. 

Evaluatie/monitoring
De activiteiten worden zichtbaar opgenomen in de begroting van de MRDH, zodat jaarlijks bijgestuurd 
kan worden op basis van de monitoring en evaluatie die de MRDH zelf uitvoert.

Financiën
Geen rechtstreekse gevolgen voor Ridderkerk.

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
De strategische agenda is toekomstgericht, programma's zijn gericht op duurzaamheid.

Inclusiviteitstoets
Er is aandacht voor inclusiviteit, dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking bij het doen van onderzoek naar 
bereikbaarheidsarmoede.

Communicatie/participatie na besluitvorming
De MRDH verzorgt de communicatie.
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Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

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

 

Bijlagen
1. Concept zienswijze MRDH Strategische Agenda  
2. Aanbiedingsbrief zienswijze concept-ontwerp Strategische Agenda MRDH.pdf  
3. Concept ontwerp Strategische Agenda MRDH.pdf  
4. Reflecties en adviezen bestuurscommissies MRDH.pdf  
5. Reactiebrief algemeen bestuur op reflecties adviescommissies en bestuurscommissies.pdf  
6. Advies adviescommissies inzake concept-ontwerp Strategische Agenda.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
16 februari 2023

Zaaknummer:
682413

Onderwerp:
 Zienswijze strategische agenda 
MRDH Commissie samen leven en 

samen wonen rk
2 februari 2023

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 10 januari 2023,

gelet op 

WGR.

BESLUIT:

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


