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Geachte voorzitter van de stadsregioraad,
Na de raadsverkiezingen van 7 maart a.s. zal ook de samenstelling van de regioraad van de Stadregio
Rotterdam opnieuw worden bepaald. Formeel benoemt elke gemeenteraad hierin haar eigen
vertegenwoordigers. De deelnemers aan de stadsregio hebben echter altijd gestreefd naar een afspiegeling
van de partij-politieke verhoudingen in de regio om de democratische legitimatie van de stadsregioraad zo
groot mogelijk te maken. De stadsregio heeft meermaals bewezen zich op verschillende niveau’s in te
willen zetten voor een meer democratische benoemingswijze van de regioraadsleden. Bij de wijziging van
de WGR-plus was het de nationale politiek die een feitelijk al bestaande vierde bestuurslaag niet op
papier wilde erkennen, waardoor het niet mogelijk is gebleken een meer rechtstreekse verkiezing van de
regioraad mogelijk te maken.
Het gebrekkige democratische gehalte van de stadregio is voor GROENLINKS in het verleden reden
geweest om niet deel te nemen aan de stadsregioraad. Gezien echter het toegenomen invloed van het werk
van de stadsregio op de besluitvorming in de gemeenten, en gezien de duidelijke pogingen die de
stadsregio heeft gedaan om dit ernstig tekort te verhelpen, heeft GROENLINKS zijn standpunt in deze
bijgesteld. Op grond van het huidige percentage raadsleden dat GROENLINKS heeft in de raden van de
gemeenten van de stadsregio, zouden wij uitgaande van de wens om de politieke samenstelling van de
regioraad te spiegelen aan die van de deelnemende gemeenteraden, in verhouding twee afgevaardigden
mogen leveren. Hoe dit na de komende raadsverkiezingen zal zijn, kunnen wij nog niet voorspellen.
Ik wil u dan ook verzoeken mij te informeren over de wijze waarop na de verkiezingen zal worden
overlegd om deze afspiegeling tot stand te brengen, zodat wij daar tijdig in betrokken kunnen worden.
Verder verzoek ik u deze brief ter kennisgeving aan de leden van de stadsregioraad te zenden.
Hoogachtend,
Namens de raadsfracties van GROENLINKS in de stadsregiogemeenten,

Drs. M.W. van Beek
(fractievoorzitter Krimpen aan den IJssel)

Meer informatie? Kijk op www.groenlinks.nl/lokaal/krimpenaandenijssel of mail naar krimpenaandenijssel@groenlinks.nl

