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Onderwerp 
Zienswijze Liquidatie Stadsregio, opheffingsbesluit en 2e Begrotingswijziging 2015 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. In te stemmen met de zienswijzebrief aan het DB van de Stadsregio om geen opmerkingen te 
maken over het ontwerp liquidatieplan, het opheffingsbesluit en de 2

e
 begrotingswijziging 

2015 van de Stadsregio Rotterdam.. 
2. Het college te machtigen namens de raad te zijner tijd het opheffingsbesluit te nemen en 

ondertekenen. 
 
Inleiding 
De Wet Afschaffing plusregio’s is op 1 januari 2015 in werking getreden. Zij heft de Stadsregio 
Rotterdam per 1 juli 2015 op. In dat verband is de instemming noodzakelijk van de drie 
bestuursorganen van alle aan de Stadsregio deelnemende gemeenten. Deze consultatie richt zich op 
de organisatorische, juridische en financiële gevolgen van de voorgenomen liquidatie. Op relevant 
geachte aspecten kan een zienswijze worden ingediend. 
 
Beoogd effect 
Zorgvuldige afbouw van deze gemeenschappelijke regeling 
 
Relatie met beleidskaders 
De Wet afschaffing plusregio’s is op 1 januari 2015 in werking getreden, in verband waarmee de 
Stadsregio Rotterdam per 1 juli 2015 wordt opgeheven. Derhalve is nu een situatie aan de orde 
waarin taken op een zorgvuldige wijze moeten worden afgehandeld en verantwoordelijkheden en 
middelen aan gemeenten en andere organisaties overgedragen. 
 
Argumenten 
1.1. De voorgelegde stukken voor de liquidatie passen binnen eerdere besluiten 

De liquidatie van de gemeenschappelijke regeling wordt al geruime tijd voorbereid. Er is al veel 
over gesproken en besloten. Wij zien in de stukken geen aanleiding voor het plaatsen van 
opmerkingen in het kader van de consultatieronde  

1.2. De lopende subsidierelaties tussen Stadsregio en de gemeente worden deugdelijk afgerond 
2.1 Het zou efficiënt zijn het college te machtigen het opheffingsbesluit te nemen en te ondertekenen. 

De formele opheffing vergt handelingen die qua tijdsplanning niet goed passen bij de  huidige 
agendaplanning van de raad. Om redenen van efficiëntie verdient het aanbeveling het college te 
machtigen tot ondertekening. 
 

Overleg gevoerd met 
Strategie, Financiën en Juridische Zaken 
 
Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De zienswijzen zullen door de Stadsregio worden beoordeeld en in de besluitvorming op 22 april 2015 
worden meegenomen. 
De vaststelling van het opheffingsbesluit door de deelnemende gemeenten moet plaatsvinden na de 
vergadering van het algemeen bestuur op 22 april 2015, maar voor 25 juni 2015 



Tot 1 juli 2015 functioneert de stadsregio nog met AB en DB in de huidige vorm als bevoegd gezag. 
De ‘plustaken’ zijn met de inwerkingtreding van de Wet afschaffing plusregio’s  inmiddels vervallen. 
Na 1 juli 2015 is de stadsregio ‘in liquidatie’, en dient te zorgen voor afwikkeling van de middelen van 
de organisatie, zoals verrekening met gemeenten. Doel is de liquidatieperiode zo kort mogelijk te 
houden. 
 
Evaluatie/monitoring 
Vindt plaats via deelname in AB en DB. 
 
Financiën  
Vrijkomende middelen worden naar rato van aantal inwoners afgerekend.  
Op blz. 26 van het liquidatieplan is een samenvatting opgenomen van de financiële uitkomst. Het 
voorstel is om een bedrag van € 15,89 miljoen ineens met de gemeenten af te rekenen. Dat gebeurt 
dan nadat de jaarstukken 2014 van de SRR zijn vastgesteld door het algemeen bestuur. De cijfers 
kunnen onder invloed van de jaarstukken wellicht nog wat afwijken. Uitgaande van de nu in het 
liquidatieplan opgenomen cijfers, leidt dit tot de voorlopige rekensom dat de gemeente Ridderkerk 
bedrag van  €588.000 terug zal ontvangen. Indien dit onderdeel van het liquidatieplan ongewijzigd 
wordt vastgesteld, zou betaling van deze bedragen door de SRR in juli/augustus 2015 te verwachten 
zijn. 
 
Juridische zaken 
Zie liquidatieplan 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
N.v.t. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
146115 – brief van DB stadsregio aan colleges van B&W 
147808 – ontwerp liquidatieplan stadregio Rotterdam 2015 
146124 – 2

e
 begrotingswijziging 2015 

146125 – ontwerp opheffingsbesluit 
147992 – Zienswijze liquidatieplan Stadsregio, opheffingsbesluit en 2e begrotingswijziging 2015 
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