
Enquête

bevolking
Peiling onderzoeksbureau
over toekomst gemeenten
HOEKSCHE WAARD Inwoners van de Hoeksche Waard
krijgen een stem in het besluit dat de gemeenten dit
jaar nemen over de bestuurlijke toekomst van het ei-
land. Onderzoeksbureau BMC en gemeenten houden
namelijk een enquête onder de bevolking,
FOLKERT VAN DER KROL

De vijf gemeenten regelen elk in mei
een steekproef onder hun inwoners
van 18 jaar en ouder. De geselecteer-
den (in totaal tussen de vijf- en tien-
duizend) ontvangen een brief met
een korte toelichting op de enquête,
die digitaal kan worden ingevuld.

BMC maakt meteen duidelijk dat
mensen niet de vraag wordt voorge-
legd of de gemeenten al dan niet
moeten fuseren, omdat het bureau
de schijn van een 'quasi-referendum'
wil vermijden. Centraal staat de
waag welke eisen inwoners van de
gemeenten stellen aan de gemeente
als bestuur (burgerinvloed), dienst-
verlener en samenwerkingspartner
(bijvoorbeeld relatie met verenigin-
gen en beurtorganisaties).

De uitkomsten van de burgerpei-
ling komen vervolgens op tafel bij
de gesprekken die het onderzoeks-
bureau voert met onder andere ge-
meenteraden en colleges van burge-
meester en wethouders. De enquête
maakt deel uit van een groter onder-
zoek naar de beste bestuursvorm
voor de Hoeksche Waard: een fusie
van vijf gemeenten of een intensie-
vere samenwerking.

Unanieme steun
BMC kreeg voor het hele onderzoek,
inclusief de burgerpeiling, deze
week unanieme steun van de Hoek-

sche Waardse fractievoorzitters. De
vijf gemeenten betalen daarvoor in
totaal 50.000 euro. Projectleider na-
mens BMC wordt Marcel Boogers,
„De inbreng van de bevolking wordt
niet vergeten en BMC snapt dat 17
december voor ons een keiharde
deadline is. Ook de kosten voor dit
bureau blijven binnen de perken,"
vatte voorzitter Nico Schoof kort de
verzamelde motivaties voor het ge-
kozen bureau samen.

Definitief besluit
Op die 17de moeten de vijf Hoek-
sche Waardse gemeenteraden een
definitief besluit nemen over hun
bestuurlijke toekomst. Op het eiland
neigen veel politici naar een fusie
tot één grote gemeente Hoeksche
Waard. Strijen, Cromstrijen en Oud-
Beijerland kozen in december 2013
al voor een fusie, maar Binnenmaas
en Korendijk deden dat niet. Toen
kozen de gemeenten voor straatin-
terviews met inwoners.

Omdat alle partijen het er over
eens zijn dat de gemeenten op het
eiland met elkaar zijn verbonden,
volgt het nieuwe onderzoek. De pro-
vincie Zuid-Holland gaf eerder aan
dat dit voor de Hoeksche Waard ook
de laatste kans is om zelf de knoop
voor de (bestuurlijke) toekomst
door te hakken.


