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Advies: totale
herindeling
De herinde'ingsgemeenters houden de Hoeksche
Waard voor dat alleen een totale herindeling kans van
slagen heeft. Alleen in dat geval zal de bestuurlijke
toekomst op het gebied van efficiency, economie en
werkgelegenheid het meest tot zijn recht komen en
kostenbesparend kunnen zijn.
door Bas vonden Berg
MIJNSHEERENLAND - In du
Hoeksche Wa;:rd zijn de meningen in de vijf gemeenten
over een herindeling nog
allijd verdeeld. In ecrslo instantie waren van du vijf
goineenlon Üud-Bdjerland,
Cromstrijen on Strijen voorstander. Na do gemeenteraadsverkiezingen zijn do
verhoudingen in Cromstrijen
veranderd en behoort nu
ook tot de tegenstanders.
Do vraag rijst daardoor of
besluitvorming in do vijl'gemeenten over herindeling
up 17 december niet te vroeg
komt. Op een bijeenkomst in
Do Vijf Schulpen in Mijnshocronland gaven diverse; al
bestaande voorbeeld reoio's

hun mening over bestuurlijke samenwerking, zoals zij
dat hebben ervaren. Hieruit
bleek dat de regio's Dreehtstcden, West-Brabant on Goeree-Överflakkee door herindeling or kwalitatief sterker
op zijn geworden. Do diverse
sprekers van voorhoeldregio's waren het or wel over
eens dat het succes afhangt
van het model dat gokozcn
wordt. Voor de Hoeksche
Waard zou dat verregaande
samenwerking of herindeling
betekenen. De woordvoerder van Gocree-Ovnrflakkeo
stelde vast, dat inon op het
eiland met argusogen kijk!
naar de Hoeksche Waard.
Lees verder op pagina 3

Herindelini
Vervolg voorf igina
HOEKSCHE WAARD - "Goeree-Overflakkee zon samen mei de Waard een
herindeling kunnen aangaan. Het eiland is er mot
49.000 inwoners te klein
voor. De Hoeksche Waard
zou met 85.000 inwoners
een prima partner kunnen zijn. Ook Drechtsteden is in dat verband een
optie. Om een herindeling
te doen slagen, betoogde
de afgevaardigde uil WestBrabanl, is een goede communicatie het belangrijksfe. Al ie insprekers waren
het erover eens dat nu al
kleinere gemeenten diverse taken niet meer zolf
kunnen uitvoeren.

Hoeksch spoedrecept
duurste van het land
Patïent betaalt acht keer meer dan in Rotterdam
HOEKSCHE WAARD Wie in de Hoeksche Waard 's nachts
op pad moet om medicijnen te kopen, moet daar letterlijk een hoge prijs voor betalen. Buiten de kosten
voor de pillen dient er liefst 82 euro extra te worden
betaald voor het uitschrijven van het spoedrecept.
Nergens in Nederland ligt die bijdrage zo hoog.
BASBOERMA

Omdat weinig patiënten gebruikmaken van de enige Hoeksche Waardse
nachtapotheek -de Dienstapotheek
Hoeksche Waard in Klaaswaal- is
de bijdrage per spoedrecept hoger
dan elders in het land. Per geschreven regel op het recept wordt er
meer dan acht tientjes in rekening
gebracht. Een bedrag dat in eerste
instantie volledig wordt vergoed.

waar mogelijk de regels aanpast.
„In de schrik van het moment beslis
je het spoednummer op je
Pas weken verzekeiïngslater
kaart te bellen," stellen
horen
Karoline
mensen
Vorthoren
Korendat het 82 (CDA
maar in tweede instantie door de
dijk) en Marzorgverzekeraar met het eigen risico euro kost
ti ne de Bas
wordt verrekend.
(D66
OudDat blijkt uil onderzoek van de Beijerland).
politieke partijen CDA en DG6 in de
„Voor mensen uit de Hoeksche
Hoeksche Waard. Beide partijen Waard is dat in Klaaswaal. Ze gaan
hebben zo'n zes weken onderzoek daarheen en horen dat ze een deur
gedaan naar de kosten voor spoed- verder hun medicijnen kunnen
zorg op het eiland. Ze willen dat de halen. Pas weken later horen ze dat
minister naar deze kosten kijkt en ze dat 82 euro heeft gekost."

De politici snappen dat de kosten
voor de Hoeksche Waarder hoger
zijn dan voor een patiënt in nood
die zijn pillen in Rotterdam afhaalt
„We leven nu eenmaal in een dunbevolkt gebied waar minder patiënten bij de spoedapotheek komen.
Maar deze verschillen zijn bizar
groot. In Hardenberg -toch ook
geen metropool- betalen mensen
maar 30 euro. Waarom kan dat hier
niet?" De partijen willen dat zorgverzekeraars een landelijk plafond
vaststellen voor het uitschrijven van
een spoedrecept.
De leiding van de Dienstapotheek
Hoeksche Waard in Klaaswaal was
niet bereikbaar voor commentaar.
„Haar hoofd staat daar nu niet
naar," reageerde een medewerker.

