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Geachte leden van de adviescommissie EV, Va en de Rekeningcommissie, 
 
Op maandag 7 maart jl. heeft u gesproken over de tweede tussenevaluatie van de 
Gemeenschappelijke Regeling MRDH. Namens het algemeen bestuur willen wij u hartelijk danken 
voor uw advies en we waarderen het dat u de conclusies en aanbevelingen deelt en onderschrijft. 
In uw advies gaf u een aantal adviezen voor verbetering van de werking van de 
Gemeenschappelijke Regeling. Deze treft u hieronder aan, inclusief de reactie van het algemeen 
bestuur op deze adviezen: 

• Uw voorstel om de adviescommissies aan de voorkant en de achterkant van 

beleidsprocessen te betrekken nemen we expliciet mee in het inwerkprogramma van zowel 

de adviescommissies als de bestuurscommissies. In de agenda’s van de 

adviescommissies zullen we dit ook goed zichtbaar terug laten komen, zodat helder is in 

welke fase een proces zich bevindt.  

• Met betrekking tot uw advies om ervoor te zorgen dat het overzichtelijk blijft waar (thema’s 

en tafels) en in welke hoedanigheid de MRDH bij betrokken is zal er voortaan twee keer per 

jaar een overzicht gedeeld worden van de thema’s en tafels met betrokkenheid van de 

MRDH, met daarbij helder aangegeven in welke hoedanigheid de MRDH betrokken is.  

• Het algemeen bestuur onderschrijft dat het belangrijk is om de onderlinge verbinding 

tussen de adviescommissieleden te versterken. Op thema’s zal er vaker een gezamenlijke 

adviescommissie georganiseerd worden en daarnaast zal er na afloop van de 

adviescommissies ruimte zijn voor uitwisseling van lokale vraagstukken.  

• U adviseert om ook de verbinding te leggen met de regionale samenwerkingsverbanden 

buiten de regio (zoals de Leidse Regio, de Hoekse Waard en de Drechtsteden). Het 

algemeen bestuur onderschrijft dat dit belangrijk is. Wij zullen dit dan onder andere 

organiseren door deze partners uit te nodigen voor ons jaarlijkse MRDH Live Event en 

ontmoetingen te organiseren met de management teams.  

• Het algemeen bestuur steunt uw voorstel om na afloop van de vergaderingen van de 

adviescommissie een kort verslag of sfeerimpressie naar de leden te versturen. Dit zal 
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vanaf de eerstvolgende vergadering worden opgepakt. Met betrekking tot het verzoek om 

de communicatie vanuit de bestuurscommissies naar de gemeenteraden sneller te laten 

verlopen zal in het vervolg de werkwijze gehanteerd worden dat de MRDH een 

raadsinformatiebrief na vijf werkdagen toestuurt aan de leden van de betreffende 

adviescommissie. Dit zorgt ervoor dat de colleges de gelegenheid houden om de 

raadsinformatiebrief te verzenden, eventueel voorzien met oplegger, maar dat tegelijkertijd 

de leden van de adviescommissie eerder geïnformeerd worden.  

• Voor de versterking van de verbinding tussen de adviescommissies en de diverse 

bestuurlijke tafels (zoals de AB-commissie regionale initiatieven en projecten en de 

Groenblauwe Tafel) zullen de agenda’s openbaar gedeeld worden. Tevens zullen in het 

vervolg bestuurlijke vertegenwoordigers aanwezig zijn bij de adviescommissies bij 

bespreking van de onderwerpen.  

• Het algemeen bestuur neemt het advies om de zichtbaarheid van de MRDH bij inwoners en 

bedrijven te verhogen over.  

 
De afgelopen vier jaar hebben we samen goede stappen gezet om de samenwerking met elkaar te 
verbeteren. Uw adviezen helpen om deze samenwerking verder te versterken. Het algemeen 
bestuur zal de adviescommissies en de Rekeningcommissie op de hoogte houden van en 
betrekken bij de verdere uitwerking van de aanbevelingen van de tweede tussenevaluatie 
Gemeenschappelijke Regeling.   
 
Wij vertrouwen erop u op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben,  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens het algemeen bestuur,  
 
 
 
 
  
Ahmed Aboutaleb   Jan van Zanen 


