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Raadsvoorstel 

 

Onderwerp:  

Vertegenwoordiging in adviescommissies 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag  

Gemeenteraad  

12 mei 2022 
Zaaknummer 

 50611 

  

Portefeuillehouder 

  

  Openbaar 

E-mailadres opsteller:  

j.v.straalen@ridderkerk.nl 

  

  

  

 

Geadviseerd besluit 

 

1. Op aanbeveling van de fractievoorzitters de leden en plaatsvervangend leden voor te dragen voor 

de onderstaande adviescommissie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

 

Adviescommissie Vervoersautoriteit  

Door de raad worden voorgedragen het raadslid A.J. Rottier en het raadslid M. Borst. En als hun 

vervanger het raadslid L.M.P. Westbroek. 

  

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat  

Door de raad worden voorgedragen het raadslid K.J. Kayadoe en het raadslid G. Verweij. En als hun 

vervanger het raadslid J.W. Kloos. 

Rekeningcommissie Metropoolregio Rotterdam Den Haag  

Door de raad wordt voordragen als lid het raadslid T. van Zwienen en als diens vervanger het 

raadslid R.M. Kooijman. 
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Inleiding 

Een aantal gemeentelijke taken verricht de gemeente in samenwerking met omliggende gemeenten. 

In de besturen van gemeenschappelijke regelingen is het Ridderkerkse bestuur vertegenwoordigd. Bij 

aanvang van een nieuwe raadsperiode dient een besluit te worden genomen over de 

vertegenwoordiging in de besturen van de gemeenschappelijke regelingen. U krijgt daarvoor een 

voorstel voor uw vergadering van 2 juni.  

Besluitvorming hierover op 12 mei is nog niet mogelijk, omdat de portefeuilleverdeling binnen het 

nieuwe college nog niet is vastgesteld. 

Aangezien de adviescommissies van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) hun 

werkzaamheden al vóór 2 juni aanvangen, wordt u voor de bemensing van deze commissies alvast 

een voorstel gedaan. 

Beoogd effect 

Dat de vacatures in de adviescommissies van de MRDH zijn voorgedragen voor benoeming. 

Relatie met beleidskaders 

Nota Verbonden Partijen 2016 en Handleiding Verbonden Partijen 

Argumenten 

1.1     Hiermee zijn raadsleden voorgedragen voor de vervulling van het lidmaatschap van de 

adviescommissies van de MRDH.  

1.2     Hiermee is de raad vertegenwoordigd in de adviescommissies van de MRDH.  

Toelichting  

Adviescommissie Vervoersautoriteit  

De 23 gemeenteraden leveren ieder twee raadsleden aan om deel te nemen aan de  

adviescommissie. Het algemeen bestuur benoemt de leden van de adviescommissie. Voor ieder lid 

kan het algemeen bestuur een plaatsvervangend lid benoemen.  

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat  

De 23 gemeenteraden leveren ieder twee raadsleden aan om deel te nemen aan de  

adviescommissie. Het algemeen bestuur benoemt de leden van de adviescommissie. Voor ieder lid 

kan het algemeen bestuur een plaatsvervangend lid benoemen.  

Rekeningcommissie Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

Het algemeen bestuur benoemt één raadslid per deelnemer als lid van de rekeningcommissie. Voor 

ieder lid kan het algemeen bestuur een plaatsvervangend lid benoemen.  

Overleg gevoerd met 

De fractievoorzitters 

 

Kanttekeningen 

n.v.t. 

 

Uitvoering/vervolgstappen 

De MRDH wordt door de griffier op de hoogte gesteld van deze voordrachten. 

Evaluatie/monitoring 

n.v.t. 

Financiën 

De raadsleden ontvangen voor deze werkzaamheden geen extra vergoeding. 

Juridische zaken 

n.v.t. 

Duurzaamheid 
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n.v.t. 

Communicatie/participatie na besluitvorming 

Het besluit wordt meegedeeld in de rubriek ‘Berichten uit de raad’ in de Blauwkai. 

  

  

CONCEPT RAADSBESLUIT 

 

Onderwerp: 

Vertegenwoordiging in 

adviescommissies Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag 

Gemeenteraad: 

12 mei 2022 

Zaaknummer: 

50611 

: 

: 

 

 

BESLUIT: 

 

Op aanbeveling van de fractievoorzitters de leden en plaatsvervangend leden voor te dragen voor de 

onderstaande adviescommissie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

Adviescommissie Vervoersautoriteit  

Door de raad worden voorgedragen het raadslid A.J. Rottier en het raadslid M. Borst. En als hun 

vervanger het raadslid L.M.P. Westbroek. 

  

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat  

Door de raad worden voorgedragen het raadslid K.J. Kayadoe en het raadslid G.M. Verweij. En als 

hun vervanger het raadslid J.W. Kloos. 

Rekeningcommissie Metropoolregio Rotterdam Den Haag  

Door de raad wordt voordragen als lid het raadslid T. van Zwienen en als diens vervanger het 

raadslid R.M. Kooijman. 
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