
 
 

  
  

Aan de gemeenteraad 

 

Gemeentestukken: 2013 – 94 

  

AMENDEMENT 
 
 
Onderwerp: Amendement inzake voorgelegde concept Gemeenschappelijke Regeling 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
 
1. Voorstel 
De raad wordt voorgesteld het concept-raadsbesluit, Gemeentestukken: 2013-276, als volgt te 
wijzigen: 
 
1. Besluiten 2, 3 en 4 worden vernummerd tot 3,4 en 5. 
2. Een Besluit 2 wordt toegevoegd met de volgende tekst: 
 
Besluit 2. Overgelegde concept gemeenschappelijke regeling 

 
A. De raad overwegende dat: 

1. met de voorgestelde samenstelling van het dagelijks bestuur onvoldoende recht wordt 
gedaan aan een evenwichtige verhouding tussen grote(re) en kleine(re) gemeenten; 

2. eveneens onvoldoende recht wordt gedaan aan het borgen van draagvlak van zowel 
grote(re) gemeenten als kleine(re) gemeenten; 

3. het onwenselijk is als door de kleine omvang en de eenzijdige samenstelling van het 
dagelijks bestuur de grote gemeenten min of meer per definitie ook “geschillenbeslechter” 
zijn zoals bedoeld in artikel 7:1 van de concept-regeling, hetgeen geen vruchtbare basis is 
voor geschillenbeslechting in der minne; 

4. bovenbedoelde onevenwichtigheden kunnen worden gemitigeerd als het dagelijks bestuur 
bestaat uit vijf personen uit verschillende gemeenten qua grootte; 
 

Besluit: 
dat artikel 2:6 van de concept-regeling als volgt zal dienen te luiden:  
“Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen leden, 
waaronder in elk geval de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Metropoolregio en 
verder een lid van één van de in artikel 2:3, derde lid, onderdeel c. en d. bedoelde gezamenlijke 
gemeenten, een lid van de in dat artikellid, onderdeel e. en f. bedoelde gezamenlijke gemeenten 
en een lid van de in dat artikellid onderdeel g. en h. bedoelde gezamenlijke gemeenten. Ieder lid 
heeft één stem.” 
 
B. De raad overwegende dat: 

1. met de voorgestelde stemverhoudingen onvoldoende recht wordt gedaan aan de beoogde 
koppositie van de gemeenteraden als ruggengraat van de MRDH en de borging van de 
gemeentelijke belangen in het algemeen bestuur; 

2. eveneens onvoldoende recht wordt gedaan aan een evenwichtige stemverhouding tussen 
gemeenten uit de voormalige Stadsregio Rotterdam en uit het voormalige Stadsgewest 
Haaglanden; 

3. tot slot onvoldoende recht wordt gedaan aan het borgen van draagvlak van zowel grote(re) 
gemeenten als kleine(re) gemeenten; 



 
 

  

  

4. bovenbedoelde onevenwichtigheden kunnen worden gemitigeerd als de voorzitter en zijn 
plaatsvervanger één stem krijgen en dankzij dat minimale stemgewicht beter kunnen 
functioneren als “meer boven de partijen staande procesbegeleiders”; 
 

Besluit: 
dat artikel 2:3, derde lid, van de concept-regeling voor wat betreft de onderdelen a. en b. als volgt 
zal dienen te luiden: 

a. de door de gemeenteraad van Rotterdam aangewezen leden van het algemeen bestuur, 
niet zijnde de voorzitter c.q. zijn plaatsvervanger, ieder vijftien stemmen kunnen uitbrengen 
en de voorzitter c.q zijn plaatsvervanger één stem; 

b. de door de gemeenteraad van Den Haag aangewezen leden van het algemeen bestuur, 
niet zijnde de voorzitter c.q. zijn plaatsvervanger, ieder dertien stemmen kunnen 
uitbrengen en de voorzitter c.q zijn plaatsvervanger één stem; 

 
C. De raad overwegende dat: 

1. de gemeenteraden een koppositie hebben en moeten behouden en met dat als 
uitgangspunt te zijner tijd besluiten tot het al dan niet aangaan van de gemeenschappelijke 
regeling; 

2. dit betekent dat de gemeenteraden zoveel mogelijk betrokken wensen te zijn bij de 
uitwerking van de doelen van de samenwerking en de vorming van het (uitbreiden van het) 
takenpakket; 

3. de gemeenteraden over alle belangrijke besluiten vooraf hun zienswijzen kenbaar moeten 
kunnen maken en daartoe in ieder geval behoren de onderwerpen zoals bedoeld in artikel 
2:1, tweede lid, van de concept-regeling; 
 

Besluit: 
dat artikel 2:1, derde lid, slotzin, van de concept-regeling als volgt zal dienen te luiden:  
“Het dagelijks bestuur zendt de zienswijzen aan het algemeen bestuur, waarbij het algemeen 
bestuur een reactie op elke zienswijze afzonderlijk vaststelt”. 
 
D. De raad overwegende dat: 

1. de gemeenteraden een koppositie hebben en moeten behouden en met dat als 
uitgangspunt te zijner tijd besluiten tot het al dan niet aangaan van de gemeenschappelijke 
regeling; 

2. dit betekent dat de gemeenteraden zoveel mogelijk betrokken wensen te zijn bij de 
uitwerking van de doelen van de samenwerking en de vorming van het (uitbreiden van het) 
takenpakket; 

3. de gemeenteraden over alle belangrijke besluiten vooraf hun zienswijzen kenbaar moeten 
kunnen maken en daartoe in ieder geval behoren de onderwerpen zoals bedoeld in artikel 
2:1, tweede lid, van de concept-regeling; 
 

Besluit: 
dat aan de opsomming van onderwerpen in artikel 2:1, tweede lid van de concept-regeling ten 
minste dient te worden toegevoegd: 

1. de in art. 2:7 van de concept-regeling bedoelde verordeningen voor bestuurscommissies 
(en evt. toekomstige wijzigingen); 

2. de in art. 2:8 van de concept-regeling bedoelde verordeningen voor adviescommissies (en 
evt. toekomstige wijzigingen); 

3. de in art. 3:4 van de concept-regeling bedoelde subsidieverordening verkeer & vervoer (en 
evt. toekomstige wijzigingen); 

4. de in art. 5:2, eerste lid, van de concept-regeling bedoelde verordening met betrekking tot 
de ambtelijke organisatie; 
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  Volgnr. 3 van 3 
 

5. de in de stukken genoemde bijdrageverordening, waarvoor in de regeling overigens zelf 
geen grondslag is te vinden; 

 
2. Aanleiding 
De gevraagde visie op de ‘Voorstellen Metropoolregio Rotterdam Den Haag’. 
 
3. Aspecten 
De diverse aspecten zijn verwoord in de overwegingen. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na vaststelling van het amendement wordt het raadsbesluit aangepast en verzonden naar het 
Bestuursforum Metropoolregio. De griffier mailt het raadsbesluit aan de griffiers van alle 24 
gemeenten met het verzoek deze te verspreiden onder de burgemeesters, betrokken ambtenaren 
en de raadsleden. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
N.v.t. 
 
De raadsleden, 
 
 
………………..   ……………………  ………. 
Volbregt Smit   Louis van der Spoel  Marten Japenga 
SGP    VVD    ChristenUnie 
 
 
 
 
 

 
 

Aangenomen Verworpen
 

 

Stemverhouding:  
Voor 20: SGP, LR, PvdA, VVD, D66/GL, CU 
Tegen 5: CDA, gK 
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