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Telefoon 088 5445 100 
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de colleges van de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke A* 
regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

contactpersoon 
Peter Stehouwer 

uw kenmerk 

ons kenmerk 
MRDH15.12471 

Datum 
24 september 2015 doorkiesnummer 

088 5445 228 

Onderwerp e-mall 
Concept Werkplan MRDH: zienswijzen p.stehouwer@mrdh.nl 

bijlage(n) 
Concept Werkplan MRDH 

Geacht college, 

Het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft in haar vergadering 
van 23 september jl. het concept Werkplan MRDH vrijgegeven voor de zienswijzeprocedure. Wij vragen 
u om het bijgevoegde concept Werkplan MRDH door te geleiden naar uw gemeenteraad met het 
verzoek om uiterlijk 18 november a.s. de zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de 
MRDH. 

Het concept Werkplan MRDH geeft inzicht in de strategie van de MRDH voor de komende jaren en de 
vertaling daarvan naar de (bestuurlijke) organisatie. Voor de concrete activiteiten in 2016 wordt verwezen 
naar de vastgestelde Begroting 2016 en het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit 2016. In het 
concept Werkplan wordt inzicht gegeven in activiteiten die aanvullend op genoemde documenten nu 
verwacht worden voor het komende jaar, binnen de financiële kaders van de vastgestelde begroting. 

Het strategisch deel van het Werkplan zal met ingang van 2017 gekoppeld worden aan de doorlooptijd 
van de strategische agenda van de MRDH en zal daarmee niet meer jaarlijks uitgebracht worden. De 
concrete activiteiten worden met ingang van 2017 jaarlijks geïntegreerd in de Begroting MRDH. De 
voortgang van de activiteiten wordt via de jaarrekening en de Bestuursrapportages gemeld. 

Op grond van de gemeenschappelijke regeling van de MRDH geldt een zienswijzeprocedure voor het 
Werkplan. De ontvangen zienswijzen worden besproken in het dagelijks bestuur van 25 november a.s. 
Op 9 december a.s. wordt het Werkplan behandeld in het algemeen bestuur. 

Indien uw gemeenteraad een toelichting wenst vanuit de MRDH-organisatie op het concept Werkplan, 
dan kan daarvoor contact opgenomen worden met de heer Stehouwer via p.stehouwer@mrdh.nl 

Namens het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, 

|le s^^tarj^, ^ de voorzitter^ 

mw. rfns-dtfc'A.W.H. Bertrarn" ^^tr^TA^AbotrtateB 

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den Dssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den Dssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, 
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer. 


