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Memo 

Aan:   Stuurgroep OBT Hoeksche Waard 
Van:   Marcel Boogers, 
Betreft:  Concept Plan van Aanpak OBT 
 
 

Inleiding 
In deze notitie wordt een nadere uitwerking gegeven van het onderzoeksvoorstel dat 
onze offerte van 10/3 is gepresenteerd. Hierbij zijn de aandachtspunten verwerkt die de 
stuurgroep op 23/3 naar voren heeft gebracht:  

 de stuurgroep blijft aan het stuur (lees: de in de offerte genoemde contactmomenten tussen 
de voorzitter en het onderzoeksbureau zijn belangrijk om af te stemmen) 

 krijgen we écht antwoord op de door ons gestelde onderzoeksvragen? 

 gevaar voor “te blauwe” onderzoeksstrategie? Is er voldoende aandacht voor de 
cultuuraspecten? 

 het is goed om behalve met de raden, ook gesprekken met de individuele fracties te houden. 

 nadere invulling van G-1000 aanpak (is de trechtering naar 200 of 20 gewenst?) 

 graag advisering over het betrekken van burgers, verenigingen  en maatschappelijk 
middenveld 

 taakverdeling bureau/gemeente t.a.v. de externe communicatie 

 kernenbeleid goed in beeld brengen en houden 

 wat kunnen we leren van het ERS-besluitvormingstraject van december 2013? Wat is er 
nodig om zeker te weten dat de besluitvorming nu anders verloopt? 

 
Met deze notitie adviseren we de stuurgroep over de onderzoeksvragen, 
onderzoeksopzet en de methodiek betreffende de onderzoeksthema’s. Daarbij zal onder 
meer worden besproken welke elementen van de uitgangssituatie, naast de financiële 
positie van de Hoeksche Waard-gemeenten, in de beschouwing moeten worden 
betrokken. Een belangrijke vraag daarbij is welke beelden de vijf Hoeksche Waard-
gemeenten van elkaar hebben en hoe die beeldvorming de discussie over de bestuurlijke 
toekomst belast. Aan de hand hiervan kan in de volgende fase deze beeldvorming 
worden geobjectiveerd.  
 

 Het resultaat is een door alle gemeenten gedragen onderzoeksaanpak die als basis dient 
voor een advies dat leidt tot een gemeenschappelijk standpunt van de Hoeksche Waard-
gemeenten over de bestuurlijke toekomst.  
 

Stap 1. Uitgangssituatie gemeenten en regionale samenwerking 
Centrale vraag: hoe functioneren gemeenten en de regionale samenwerking? 
Deze voorbereidende stap heeft tot doel een beeld de vormen van het functioneren van  
de gemeenten én van de bestaande regionale samenwerking. Gezamenlijke kennis over 
de uitgangssituatie van gemeenten is om meerdere redenen van groot belang. Allereerst 
omdat er hierdoor objectiveerbare kennis komt over de financiële positie van 
gemeenten en andere aspecten van hun functioneren, zodat beeldvorming hierover geen 
eigen leven meer kan gaan leiden in de besluitvorming. Aan de hand hiervan kan later 
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worden nagegaan wat er nodig is om in te spelen op de kansen en bedreigingen van 
beide bestuurlijke ontwikkelingsscenario’s.  
 

Voor het verkrijgen van inzicht in de bestaande regionale samenwerking zal gebruik 
worden gemaakt van de Evaluatie van de Regionale Samenwerking Hoeksche Waard uit 
juli 2013. Daarnaast zal in ieder geval een financiële scan van alle gemeenten worden 
uitgevoerd, waarin de volgende vragen centraal staan: 
 Wat is de lokale lastendruk in de vijf gemeenten? 

 Is er sprake van een meerjarig sluitende begroting? 

 Wat is de trend van de algemene dekkingsmiddelen? 

 Wat zijn potentiële financiële risico’s voor de gemeente? 
- Specifiek grondexploitatie én sociaal domein. 
- Nadrukkelijk op zoek naar ‘lijken in de kast’.  

 Is het weerstandsvermogen voldoende om de risico’s op te vangen? 

 Zijn de voorgenomen bezuinigingsopgaven gerealiseerd? 

 Wat is de schuldpositie van de gemeenten en de mate van solvabiliteit? 

 
 

Daarnaast zal in deze stap informatie worden verzameld over andere relevante aspecten 
van de gemeenten (bestuur, organisatie, dienstverlener, partner), zoals:  

 organisatiemodellen,  

 dienstverleningsconcepten,  

 gebiedsgericht werken en kernenbeleid 

 rol en positie gemeenteraad,  

 lokale politieke verhoudingen,  

 politieke en bestuurlijke cultuur 

 relatie met maatschappelijke en bestuurlijke partners 

 
 
Deze lijst met aandachtspunten wordt in overleg met de stuurgroep definitief 
vastgesteld. 

 

In deze stap wordt voortgebouwd op de Evaluatie Regionale Samenwerking en de 
Toekomstverkenning Regionale Samenwerking uit 2013. In overleg met de stuurgroep 
kunnen hier nog nadere accenten worden gelegd. Naast bureauonderzoek zal hiervoor 
per gemeente een gesprek worden gevoerd met de driehoek (burgemeester, 
gemeentesecretaris, raadsgriffier). Daarnaast worden gesprekken gehouden met 
raadsleden. Hierbij kan gekozen worden voor een gesprek met de 
raadsvertegenwoordigers per gemeente uit de stuurgroep, of voor gesprekken met de 
gemeentelijke fracties. 
 
 
Anders dan in de offerte werd voorgesteld, kan in deze fase al worden gekozen voor een 
serie gesprekken met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, verenigingsleven en 
instellingen. Op die manier wordt objectiveerbare informatie verkregen over hoe het 
maatschappelijk middenveld het functioneren van gemeentelijk en regionaal bestuur 
beoordeelt. Aanvullend hierop kan ook een bevolkingsenquête worden gehouden of een 
brede burgerconferentie (volgens G1000-opzet) worden gehouden. De uitkomsten 
hiervan kunnen ook voor de volgende onderzoeksfase worden benut. In overleg met de 
stuurgroep zal worden gekozen voor een manier om de samenleving te betrekken. 
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 Het resultaat is feitelijke, objectiveerbare informatie over het functioneren van de 
gemeenten en de regionale samenwerking, die als basis dient voor de latere analyse van 
kansen en bedreigingen van de bestuurlijke ontwikkelingsscenario’s.  
 

Stap 2. Uitgangspunten bestuurlijke toekomst 
Centrale vraag: welke uitgangspunten hanteren gemeenten (en hun inwoners) ten aanzien 
van de bestuurlijke ontwikkeling van de Hoeksche Waard? 
In het tweede deel wordt nagegaan welke uitgangspunten gemeenten hanteren ten 
aanzien van de bestuurlijke ontwikkeling. Aan welke eisen en randvoorwaarden moeten 
gemeenten voldoen als bestuur, organisatie, dienstverlener en partner?  
 
Hiervoor zal allereerst een sessie worden gehouden met alle gemeenteraden. Zoals de 
stuurgroep OBT al heeft aangegeven, is het van belang dat deze discussie met open 
vizier wordt gevoerd, zonder meteen te focussen op de vermeende voor- en nadelen van 
herindeling of samenwerking. De opzet van de sessie met de gemeenteraden voorziet 
hierin. Om de raadsleden enige afstand te laten nemen van structuurdiscussies, zal in 
deelsessies worden ingegaan op hun politiek-bestuurlijke drijfveren en hun visie op het 
belang van goed lokaal bestuur. Hiermee kan ook worden voorkomen dat eventuele 
lokale tegenstellingen meteen gaan opspelen. De sessie met de gemeenteraad kent de 
volgende onderdelen: 
A. plenair: uiteenzetting onderzoek OBT en opzet raadssessie; 
B. in deelsessies: wat wil je in de politiek bereiken en wat is daarvoor nodig? Welke 

eisen stelt dat aan het bestuur (ook: positie van de raad), de ambtelijke organisatie, 
de manier waarop dienstverlening is georganiseerd en de relatie met 
maatschappelijke (bewonersorganisaties, verenigingsleven, bedrijven en 
instellingen) en bestuurlijke partners? Wat moet worden versterkt en wat moet 
worden behouden? 

C. plenair: aan welke eisen moet het gemeentebestuur voldoen? Wat zijn de 
gemeenschappelijke randvoorwaarden die raadsleden aan de bestuurlijke toekomst 
stellen?  

 
Aanvullend hierop zal verder een bijeenkomst worden belegd met de MT’s, de colleges 
en de griffiers van de vijf gemeenten. Net als bij de raadsledenbijeenkomst, zullen ook 
hier hun drijfveren en belangen centraal staan. Wat drijft het collegelid, het MT-lid en 
griffier en welke eisen stelt dat aan het bestuur en de organisatie? 
 
Van beide bijeenkomsten zal een verslag worden gemaakt voor intern gebruik. Op basis 
hiervan wordt nagegaan welke gemeenschappelijke eisen raadsleden, MT- en 
collegeleden uit de verschillende gemeenten stellen aan de bestuurlijke toekomst van de 
Hoeksche Waard. In het oog springende verschillen zullen vanzelfsprekend ook worden 
genoteerd. 
 
Voor dit deelonderzoek kan ook gebruik worden gemaakt van de bij stap 1 genoemde 
groepsgesprekken met vertegenwoordigers uit de samenleving of van een brede 
burgerconferentie. Verder kan in het kader hiervan ook een enquête worden gehouden 
onder de inwoners van de Hoeksche Waard-gemeenten. Om te voorkomen dat deze 
enquête in de beeldvorming het karakter van een quasi-referendum over de bestuurlijke 
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toekomst krijgt, zal het in deze enquête vooral gaan over de eisen die inwoners stellen 
aan de gemeente als bestuur (burgerinvloed), dienstverlener (kwaliteit dienstverlening 
en beleid) en samenwerkingspartner (relatie met clubs, verenigingen, buurtorganisaties, 
etc.). In overleg met de stuurgroep en zijn voorzitter zal een vragenlijst voor deze 
enquête worden opgesteld. BMC zal hier een voorstel voor doen. De uitkomsten van 
deze burgerpeiling kunnen als input dienen voor de sessie met gemeenteraden en de 
sessie met colleges, MT’s en griffiers. In de bijlage bij onze offerte van 10/3 is de opzet 
en uitvoering van de burgerpeiling nader toegelicht. 
 
 Het resultaat van deze stap is een door alle gemeenten gedragen programma van eisen 
voor de bestuurlijke ontwikkeling van de Hoeksche Waard.  
 

Stap 3. Ontwikkelingen 
Centrale vraag: welke nieuwe kansen bieden politieke, bestuurlijke, maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen en welke nieuwe eisen stellen ze? 
Vervolgens is het van belang om een beeld te vormen van de eisen die bestuurlijke, 
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen stellen aan het functioneren de 
gemeenten als bestuur, organisatie, dienstverlener en partner. Hiervoor zal een bureau-
onderzoek worden uitgevoerd en eventueel gesprekken met experts worden gehouden. 
De eerste bevindingen hiervan zullen verder worden verdiept en toegesneden op de 
Hoeksche Waard in een sessie met gemeentesecretarissen. Hierbij zal onder meer op de 
volgende aspecten worden ingegaan: 
 beleidskader herindeling BZK; 

 visie provincie Zuid-Holland op lokaal en regionaal bestuur (nieuw bestuursakkoord) 

 ontwikkeling Metropoolregio en Zuidvleugel; 

 bestuurlijke ontwikkelingen in de omgeving (Drechtsteden, Goeree Overflakkee en Voorne-

Putten); 

 nieuwe wettelijke taken: transitie sociale domein en fysieke domein (omgevingswet, woningwet et 

cetera); 

 nieuwe maatschappelijke opgaven: onderwijs, arbeidsmarkt, bereikbaarheid, woningmarkt et 

cetera; 

 maatschappelijke ontwikkelingen: nieuwe verhoudingen tussen gemeentebestuur en samenleving; 

 technologische ontwikkelingen: gevolgen ICT-ontwikkelingen als ‘het nieuwe werken’ voor 

organisatie en dienstverlening; 

 kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten van de organisatie. 

 

Als gekozen wordt voor groepsgesprekken met vertegenwoordigers van bedrijfs- en 
verenigingsleven, kunnen toekomstige ontwikkelingen ook daar besproken worden. 

 
 Dit deel geeft gedeeld inzicht in de gevolgen van bestuurlijke, maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen voor de Hoeksche Waard: de nieuwe mogelijkheden om 
invulling te geven aan het programma van eisen voor de bestuurlijke toekomst van de 
Hoeksche Waard (zie 2) en eventuele aanvullende eisen die hieraan moeten worden 
gesteld.  

 

Stap 4. Ervaringen elders 
Centrale vraag: wat kan worden geleerd van ervaringen in andere gemeenten met 
samenvoeging en intensieve samenwerking? 
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De vragen waar de gemeenten in de Hoeksche Waard voor staan, zijn elders al eerder 
beantwoord. Het is daarom goed na te gaan wat er kan worden geleerd van anderen.  
Daarbij gaat het niet alleen om de gebleken voor- en nadelen van de gekozen 
bestuurlijke oplossingen (samenvoeging of samenwerking), maar veel meer om de 
manier waarop raadsleden en andere betrokkenen hun keuzes en afwegingen hebben 
gemaakt en de leerervaringen die zij hierbij hebben opgedaan. BMC kan vanuit zijn rijke 
adviespraktijk gemakkelijk kennis en ervaring ontsluiten op het gebied van bestuurlijke 
en ambtelijke fusies en niet-vrijblijvende samenwerking. Daarbij kunnen we onder meer 
de volgende casussen noemen: 
 Herindeling Peel en Maas, Molenwaard, Bronckhorst, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan den Rijn, 

Hollands Kroon; 

 Ambtelijke fusie Grave, Cuijk en Mill & St. Hubert, Ommen-Hardenberg; 

 Regionale samenwerking Drechtsteden, Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Parkstad Limburg, regio 

Twente, Stedendriehoek, West-Friesland. 

 

In overleg met de stuurgroep OBT zal een selectie van relevante voorbeeld-casussen 
worden gemaakt. Hierna zal de relevante informatie hiervan worden verzameld en 
zullen van elke casus gesprekspartners worden benaderd. Met deze gesprekspartners 
zal een sessie worden gehouden met de leden van de stuurgroep, eventueel aangevuld 
met andere betrokkenen uit de Hoeksche Waard-gemeenten (raadsleden, secretarissen, 
griffiers). 
 
 De vergelijking van relevante voorbeelden levert niet alleen kennis op van eerste 
ervaringen met de gekozen modellen, maar ook met lessen en leerervaringen die 
betrokkenen hebben opgedaan met de besluitvorming hierover.  

 

Stap 5. Kansen en bedreigingen + Eindadvies 
Op basis van de voorgaande stappen zal uiteindelijk de balans worden opgemaakt voor 
de onderscheiden bestuurlijke ontwikkelingsscenario’s: de vorming van één Hoeksche 
Waard-gemeente of de ontwikkeling van een regionaal bestuur met bestuursbevoegd-
heden in de domeinen ruimte landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid. 
Zoals hiervoor al is aangegeven, zal geen van beide modellen automatisch effect hebben 
op het functioneren van de gemeente als bestuur, organisatie, dienstverlener en partner. 
In plaats daarvan biedt elk model andere mogelijkheden, waarbij het uiteindelijk van de 
betrokkenen afhangt hoe hiermee wordt omgegaan. Toch kunnen er wel uitspraken 
worden gedaan over de kansen en bedreigingen van samenvoeging en samenwerking. 
Ook is het mogelijk te voorspellen welke inspanningen nodig zijn om die kansen te 
verzilveren en bedreigingen af te wenden: 
 Voor het formuleren van kansen en bedreigingen zal het door de gemeenteraden geformuleerde 

programma van eisen (zie 2) als referentiekader worden genomen, eventueel aangevuld met de 

eisen die nieuwe ontwikkelingen stellen (zie 3). Aan de hand hiervan kan worden bepaald welke 

potentiële effecten van elke optie als kans en als bedreiging kunnen worden aangemerkt. 

 Om na te gaan wat er nodig is om kansen te grijpen en bedreigingen te vermijden, zal vooral 

worden gekeken naar de uitgangssituatie (zie 1) en ervaringen elders (zie 4).  

Op basis hiervan kan immers een gedegen beeld worden gevormd van de succes- en faalfactoren 

van ieder bestuurlijke ontwikkelingsscenario. Deze analyse leidt tot een voorspelling van de 

inspanningen die nodig zijn om van ieder scenario een succes te maken, en tot een inschatting 

van de mogelijkheden om die inspanning te kunnen leveren. De vraag is dus: wat is nodig is om 

kansen te grijpen en bedreigingen te vermijden en hoe realistisch is het dat dit ook gebeurt? 
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 Een belangrijk aspect hiervan zijn de financiële gevolgen van samenwerken en samenvoegen op de 

korte en lange termijn (onder andere gevolgen voor uitkeringen gemeentefonds, belastingcapaciteit, 

weerstandsvermogen, efficiencywinst). Verder wordt  een doorrekening worden gemaakt van de 

electorale gevolgen van een samenvoeging van gemeenten. Onze ervaring is namelijk dat 

verwachtingen hierover op de achtergrond een belangrijke rol spelen bij discussies over de 

bestuurlijke toekomst van gemeenten. Duidelijkheid hierover kan de besluitvorming ondersteunen. 
 

De bevindingen van de kansen- en bedreigingenanalyse worden besproken in een 
slotconferentie met alle gemeenteraden, B&W’s en MT’s. Indien gewenst kan deze 
bespreking ook worden beperkt tot de stuurgroep OBT. Behalve dat dit de betrokkenheid 
van de gemeenten bij het eindadvies vergroot, kan het ook bijdragen aan een aanscherping 
van conclusies en adviezen. 
 

 De analyse van kansen en bedreigingen van elk bestuurlijke ontwikkelingsscenario leidt 
tot een voorspelling van de inspanningen die nodig zijn om kansen te grijpen en bedreigingen 
te vermijden, waarbij een inschatting wordt gemaakt van de inspanningen die nodig zijn om 
dit te doen. Aan de hand hiervan kan voor elk scenario worden geconcludeerd hoe realistisch 
het is dat dit een succes wordt. Daarmee worden de vragen van de stuurgroep naar de voor- 
en nadelen van beide ontwikkelingsscenario’s afdoende beantwoord. Het geheel mondt uit in 
een door alle gemeenten gedragen advies over de bestuurlijke ontwikkeling van de Hoeksche 
Waard.  
 

 

Consultatie bevolking 
Aan de wens van de stuurgroep OBT om de bevolking te betrekken bij het onderzoek, 
kan op de volgende manieren tegemoet worden gekomen: 
 

a) een serie van 4 a 5 groepsinterviews met vertegenwoordigers van bedrijven, clubs, 

verenigingen, dorps- buurt- en wijkorganisaties en instellingen. Hierin kunnen de 

onderzoeksvragen uit de stappen 1, 2 en 3 worden beantwoord. De lijst met deelnemers 

wordt in overleg met de stuurgroep/ projectgroep vastgesteld. 

b) een brede maatschappelijke conferentie volgens een G1000-opzet, waarbij niet per se 1000 

inwoners uitgenodigd hoeven te worden (de HW100?). Centrale elementen in deze aanpak 

zijn a) door loting geselecteerde deelnemers b) open agenda c) open dialoog en d) 

transparante keuzes.  

c) een inwonersenquête onder een steekproef van de inwoners van de vijf gemeenten. 

 

Taakverdeling BMC en gemeenten bij communicatie 
Voor de communicatie over de voortgang en de resultaten van het OBT-traject wordt 
door de gemeenten een communicatiewerkgroep ingesteld dan wel een 
communicatiemedewerker aangewezen. BMC maakt een voorstel voor een 
communicatieplan. 
 
 


