Overzicht rollen, taken en bevoegdheden gremia MRDH
MRDH Gremium

Rol

Taken en Bevoegdheden op hoofdlijnen

Legt
verantwoording
af aan

algemeen bestuur
(AB)
(burgemeesters,
wethouders,
raadsleden)

- Staat aan het hoofd van de
gemeenschappelijke regeling
MRDH.
- Hoogste besluitvormend
gremium binnen de
gemeenschappelijke regeling
MRDH.

Gemeenteraden
van de 23
gemeenten

dagelijks bestuur
(DB)
(leden AB)

- Agendacommissie van het AB.
- Dagelijks aanspreekpunt voor
het reilen en zeilen binnen de
MRDH als geheel.

- Stelt het beleid en de financiële en juridische kaders van de MRDH vast,
zoals:
o Beleidsmatig: de Strategische Agenda (SA) en de Uitvoeringsagenda
Bereikbaarheid (UAB);
o Financieel: Kadernota, Begroting, Jaarrekening;
o Juridisch: alle verordeningen, waaronder de subsidieverordening
Vervoersautoriteit, de Bijdrageregeling versterking economisch
vestigingsklimaat en verordeningen omtrent financieel beleid.
- Heeft bij verordening de bestuurscommissies Va en EV ingesteld.
- Heeft bij verordening de adviescommissies Va en EV en de
rekeningcommissie ingesteld.
- Heeft alle wettelijke bevoegdheden, die niet ergens anders belegd zijn.
- Heeft de wettelijke bevoegdheden omtrent Verkeer en Vervoer
gedelegeerd aan de bestuurscommissie Va.
- Controleert de uitvoering van het beleid door het dagelijks bestuur en de
bestuurscommissies.
- Kan bepalen dat er ergens een zienswijzeprocedure voor wordt gestart.
- Kan besluiten tot het aangaan van deelnemingen (na
zienswijzeprocedure).
- Stelt regels over de ambtelijke organisatie van de MRDH.
- Bereidt de vergaderingen van het algemeen bestuur voor en geleidt de
vergaderstukken door naar het algemeen bestuur.
- Bereidt beslissingen van het algemeen bestuur voor.
- Voert beslissingen van het algemeen bestuur uit, voorzover die
bevoegdheden niet zijn gedelegeerd aan ene bestuurscommissie.
-Biedt begroting en jaarrekening aan algemeen bestuur en ook aan
Gedeputeerde Staten.
- Voert het dagelijks bestuur van de MRDH uit

1

AB

- Mag privaatrechtelijke rechtshandelingen aangaan binnen de kaders
van de begroting met uitzondering van oa het aangaan van
deelnemingen en het verstrekken van leningen.
- Mag besluiten namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of
het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of
administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter
voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor
zover het het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen
anders beslist.
- Neemt, ook alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding,
alle conservatoire maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van
verjaring of verlies van recht of bezit.
- Benoemt en ontslaat de secretaris- algemeen directeur.
bestuurscommissie
Vervoersautoriteit
(BcVa)
(wethouders)

- Behartiger van taken op het
terrein van verkeer en vervoer
binnen de MRDH.
- Uitvoerder van wettelijke
bevoegdheden op het gebied van
Verkeer en vervoer.

- Bereidt beleid voor en voert beleid uit binnen de door het AB gestelde
kaders.
- Neemt maatregelen op het terrein van verkeer en vervoer binnen de
MRDH.
- Inhoudelijk/financieel beslissingsbevoegd en uitvoerend mbt alle
wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer binnen de kaders
van het vigerende beleid en de begroting en de wettelijke en eigen
regelgeving, Strategische Agenda (SA), Uitvoeringsagenda
bereikbaarheid (UAB) en subsidieverlening op grond van
Subsidieverordening Vervoersautoriteit.
- Doet aan het dagelijks bestuur jaarlijks een voorstel voor het onderdeel
verkeer en vervoer binnen de begroting en jaarrekening van de MRDH.
- Voert alle besluiten van AB mbt verkeer en vervoer uit en bereidt deze
voor voor db en ab.
- Mag privaatrechtelijke overeenkomsten aangaan en juridische
procedures starten (zie bevoegdheden db) voor zover het V&V taken
betreft. Neemt ook op dat vlak schadebeperkende maatregelen.
- Is concessieverlener van het openbaar vervoer in de regio.
- Draagt zorg voor de aanleg en het beheer van de lokale
spoorweginfrastructuur.
- Kan leningen verstrekken aan concessiehouders OV voor materieel en
aan de lokaalspoorbeheerder voor infrastructuur.
- Verleent in dienststellingsvergunningen voor de lokaalspoorwegen en
wijst de beheerder aan.
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AB

Presidium Va
(leden BC Va)
Bestuurscommissie
Economisch
Vestigingsklimaat
(BcEV)
(wethouders)

- Agendacommissie van de BcVa.

- Bereid bestuurlijk de vergaderingen van de Vervoersautoriteit MRDH voor.

BcVa

- Behartiger van taken op het
terrein van economische
ontwikkelingen binnen de MRDH.

- Het voorbereiden van de door het algemeen bestuur vast te stellen
Agenda Economisch Vestigingsklimaat;
- Het jaarlijks op basis van de Agenda Economisch Vestigingsklimaat
vaststellen van het werkprogramma Economisch vestigingsklimaat;
- Het formuleren van bijdragenbeleid om het economisch
vestigingsklimaat te stimuleren en het nemen van besluiten ter uitvoering
daarvan;
- Het inwinnen van adviezen van deskundigen op het terrein van het
economisch vestigingsklimaat;
- Het instellen van platforms en consultatiemechanismen om actoren in
de economische ontwikkeling en anderen te doen participeren in de
voorbereiding van de beleidsvorming op het gebied van het economisch
vestigingsklimaat.
- Doet het dagelijks bestuur jaarlijks een voorstel voor het onderdeel
economisch vestigingsklimaat binnen de begroting en de jaarrekening
van de MRDH.
- Besluit omtrent het verlenen en vaststellen van bijdragen aan
gemeenten op grond van de Bijdrageregeling versterking economisch
vestigingsklimaat voor zover passend binnen de door het algemeen
bestuur vastgestelde kaders.

AB

Presidium EV
(leden Bc EV)

- (Informele) Agendacommissie
van de BcEV.

- Bespreekt de agenda en de agendaplanning van de BcEV voor en
geleidt stukken door naar de BcEV.

BcEV

Adviescommissie
Va
(raadsleden)

- Adviseren van het AB en de
bestuurscommissie Va.

- brengt advies uit aan het algemeen bestuur
Brengt advies uit op verzoek van de bestuurscommissie Va en het AB.
- Brengt advies uit op eigen initiatief.
- Brengt advies uit over een besluit dat in het kader van de
zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten wordt voorgelegd.

AB

Adviescommissie
EV
(raadsleden)

- Adviseren van het AB en de
bestuurscommissie EV

- Brengt advies uit aan het algemeen bestuur
Brengt advies uit op verzoek van de bestuurscommissie EV en het AB.
- Brengt advies uit op eigen initiatief.

AB
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- Brengt advies uit over een besluit dat in het kader van de
zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten wordt voorgelegd.
Rekeningcommissie
(raadsleden)

- financiële controle

- Voert het jaarrekeningonderzoek uit en stelt hiervan een verslag op.
- Verricht, in opdracht van het AB, andere onderzoeken uit hoofde van de
controlerende functie van het AB waaronder bijzondere onderzoeken
naar de rechtmatigheid van het door het dagelijks bestuur gevoerde
beleid en/of onderzoeken naar de getrouwheid van andere
verantwoordingsstukken dan de jaarrekening die onder
verantwoordelijkheid van het DB worden opgesteld.

AB

Door het AB
ingestelde
commissie
regionale projecten
en initiatieven (ABcommissie)
(burgemeesters)

- Inzicht hebben in de
verschillende initiatieven en
projecten/programma’s in de hele
metropoolregio en deze in
samenhang te bezien
(ruggengraat- en
ribbenbenadering).
- Komen tot een integraal
overzicht van de verschillende
initiatieven en
projecten/programma’s in de hele
metropoolregio die in scope zijn
bij het AB.
- Organiseren van het integrale,
strategische en interactieve
gesprek in het AB over de brede
opgaven in onze regio.
- Bijdragen aan een betere
verbinding tussen het werk in de
twee bestuurscommissies en het
AB, zodat het AB op het geheel
kan sturen en keuzes kan maken,

- Adviseert het AB.

AB
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ook waar het de begroting
aangaat.
- Ontwikkeling van een werkwijze
om nieuwe en kleinere
initiatieven, programma’s en
projecten, die nog niet belegd zijn
binnen de MRDH, bij het AB in
beeld te brengen en te adviseren
hoe deze binnen de MRDH tot
uitvoering te brengen.
Versie 17 februari 2021
NB1 De ambtelijke overleggen (Ao) AoVa, AoEV en het MRDH-coördinatorenoverleg, zijn buiten dit overzicht gehouden. Deze ambtelijke overleggen hebben
geen formele status en/of formele bevoegdheid. Dat neemt niet weg dat deze overleggen wel een belangrijke faciliterende betekenis hebben. Tevens is de
bezwaarschriftencommissie hier niet opgenomen.
NB2 Dit overzicht is indicatief op hoofdlijnen. De bevoegdheden zijn geregeld in verschillende besluiten en wet- en regelgeving. Dat is leidend. Voor de
leesbaarheid zijn niet alle details hier opgenomen.
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