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AMENDEMENT
Onderwerp: Amendement inzake Zienswijze Metropoolregio Rotterdam Den Haag
1. Voorstel
U wordt voorgesteld de tekst op blz. 2 van de Zienswijze voorstellen Metropool regio onder
‘Verordeningen en regelingen’ van de 1e alinea te schrappen en als volgt te wijzigen:
“ In de financiële verordening is niets opgenomen over de ontwikkeling van de inwonerbijdrage. Op
basis van de meerjarenbegroting wordt t/m 2018 uitgegaan van een ongewijzigde inwonerbijdrage.
De raad van Ridderkerk is van mening dat de in de begroting vermelde bijdrage t/m 2018 de
maximale bijdrage is en dat het derhalve terecht is dat t/m 2018 ook geen indexatie zal
plaatsvinden. Juist in economisch moeilijke tijden met diverse bezuinigingsopdrachten voor de
gemeenten mogen we ook van gemeenschappelijke regelingen terughoudendheid vragen in de
uitgaven. Graag zien we dit vastgelegd in de kaderbrief, zodat gemeenten hiermee in hun eigen
begroting rekening kunnen houden.”
2. Aanleiding
De behandeling van het raadsvoorstel inzake Zienswijze voorstellen Metropoolregio Rotterdam
Den Haag (BBV kenmerk: 78591).
3. Aspecten
De inwonerbijdrage in het kader van de Stadsregio Rotterdam bedraagt € 4,65 voor de thema’s
economie, milieu, wonen, groen en ruimte. De inwonerbijdrage voor de Metropoolregio Rotterdam
Den Haag behelst alleen het thema economie. Een bijdrage van € 2,45 euro is daarom fors te
noemen. Daarom wordt voorgesteld de bijdrage maximaal € 2,45 te laten zijn en deze t/m 2018
niet te indexeren en dit uitgangspunt mee te geven aan de kwartiermakers. In moeilijke tijden met
de nodige bezuinigingstaken mogen we als gemeente ook van gemeenschappelijke regelingen
verwachten dat zij effectief en efficiënt werken en doelbewust met de beperkte geldmiddelen
omgaan.
4. Aanpak/Uitvoering
Na aanname van dit amendement wordt de tekst in de brief aangepast.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
N.v.t.
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