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Onderwerp 
Wijziging gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam (opheffingsdatum) 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. In te stemmen met wijziging van artikel 54, tweede lid, gemeenschappelijke regeling 
stadsregio Rotterdam, in: “De opheffing wordt van kracht op 1 januari of 1 juli, volgend op de 
datum waarop de opname in het register van de Minister van  Binnenlandse zaken en 
Koninkrijksrelaties, als bedoeld in artikel 109 van de Wet, heeft plaatsgevonden, tenzij het 
algemeen bestuur een later tijdstip heeft bepaald” 

 
Inleiding 
De eerste kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel afschaffing plusregio’s. Dat betekent 
dat de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam zal worden opgeheven door haar 
deelnemers. In de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam is in  artikel 54, tweede lid 
bepaald dat ‘de opheffing wordt van kracht op 1 januari, volgend op de datum waarop de opname in 
het register van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, als bedoeld in artikel 109 
van de Wet, heeft plaatsgevonden, tenzij het algemeen bestuur een later tijdstip heeft bepaald’. 1 
januari 2015 is als opheffingsdatum niet gehaald vanwege het tijdstip van besluitvorming (in december 
2014) door de Eerste Kamer. Met het oog op de Metropoolregio die vanaf 1 januari 2015 van start is 
gegaan, is het niet wenselijk om de GR tot 1 januari 2016 te laten bestaan. Het algemeen Bestuur van 
de stadsregio vraagt de deelnemende gemeenten daarom in te stemmen met wijziging van artikel 54, 
zodat opheffing ook op 1 juli 2015 van kracht kan worden. 
 
Beoogd effect 
Met de voorgestelde wijziging wordt voorkomen dat de GR Stadsregio Rotterdam langer dan 
noodzakelijk blijft bestaan naast de GR Metropoolregio Rotterdam Den Haag.  
 
Relatie met beleidskaders 
n.v.t. 
 
Argumenten  

1.1) Met de voorgestelde wijziging wordt voorkomen dat de Gemeenschappelijke regeling 
Stadsregio Rotterdam nog langer dan noodzakelijk blijft bestaan naast de GR Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag. 

1.2) In uw vergadering van 28 oktober 2014 heeft u besloten om geen zienswijze in te dienen op 
het voorgenomen besluit van het Dagelijks Bestuur van de stadsregio om opheffing van de 
GR stadsregio Rotterdam ook per 1 juli mogelijk te maken. 

 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
n.v.t. 
 
Evaluatie/monitoring 
n.v.t. 
 
 
 



Financiën  
Met wijziging van de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam waardoor opheffing per 1 juli 
mogelijk zal worden, wordt voorkomen dat de gemeenschappelijke regeling nog het hele jaar 2015 zal 
bestaan met de daarbij horende financiële consequenties. 
 
Juridische zaken 
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
n.v.t. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Concept raadsbesluit Wijziging gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam 
2. Raadsbesluit Consultatie over opheffingsdatum GR stadsregio Rotterdam d.d. 28 oktober 2014 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

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


