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Hoeksche Waard, 6 januari 2016
Betreft: Bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard – verzoek 24 fractievoorzitters uit de
Hoeksche Waard om op zo kort mogelijke termijn de ARHI-procedure te starten
Geachte heer Van der Sande,
Al 13 jaar zit de ontwikkeling van onze bestuurlijke toekomst op slot. In 2015 hebben 35
fractievoorzitters van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard een raadsvoorstel voor een
gezamenlijke bestuurlijke toekomst aangeboden aan de 5 gemeenteraden. Zoals u inmiddels
weet is dat niet gelukt. Op het laatste moment is een amendement ingediend, dat ziet op een
versterkte samenwerking middels een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling
SOHW en waarbij verdere bestuurlijke bevoegdheden worden overgedragen. De
gemeenteraden van Oud-Beijerland en Strijen hebben gekozen voor een herindeling en
daarbij besloten dat zij niet meewerken aan een dergelijke aanpassing van de GR SOHW.
Drie gemeenteraden, te weten Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk, hebben desondanks
het amendement aangenomen waarmee zij vóór die versterkte samenwerking hebben
gekozen en daarmee voor een onuitvoerbaar besluit. Dat heeft geleid tot een nieuwe
impasse waarbij er geen perspectief meer is op een zelfstandige en duurzame doorbraak.
Wij, alle 24 fractievoorzitters die vóór herindeling hebben gekozen (van de in totaal 35
fractievoorzitters in de Hoeksche Waard), zijn ervan overtuigd dat alle gemeenten in de
Hoeksche Waard erbij zijn gebaat wanneer u die impasse doorbreekt. Concreet verzoeken
wij u bij deze om op zo kort mogelijke termijn de ARHI-procedure te starten voor de 5
gemeenten in de Hoeksche Waard met als uitgangspunt één te vormen gemeente per
streefdatum januari 2018 doch uiterlijk 2019.
In onze optiek heeft u meerdere motieven om hier nu voor te kiezen:
ü

Uit het ERS-rapport van 2013 blijkt dat de samenwerking moeilijk loopt en resultaten
tegenvallen bij complexere opgaven. De objectieve uitkomsten van het door alle 35
fractievoorzitters uitgestippelde en u bekende BMC-onderzoek - de basis voor het
gevolgde traject én raadsvoorstel - van 2015 geven duidelijk aan dat herindeling een
kansrijker bestuursmodel biedt dan dat van versterkte samenwerking. Ook in de BMC
rapportage wordt bevestigd dat herindeling een geschikter bestuursmodel is om te
komen tot een slagvaardig gemeentebestuur en dat daarmee de Hoeksche Waard wél
een krachtig partnerschap kan vormen met medeoverheden, instellingen en bedrijven.

ü

De gemeenten staan voor vele complexe taken die vragen om een versterking van de
bestuurskracht. Het voortduren van deze impasse brengt ernstige risico’s met zich mee
voor de uitvoering van die gemeentelijke taken. In die zin is de problematiek urgent.

ü

U wordt hierom gevraagd door het overgrote deel van de volksvertegenwoordigers
afkomstig uit alle vertegenwoordigende partijen - landelijk én lokaal - en uit alle
gemeenteraden. Van de 83 raadsleden uit de Hoeksche Waard hebben 51 voor een
herindeling gestemd. Een samenvoeging kent ook een breed draagvlak onder het
maatschappelijk middenveld. Organisaties zoals Zorgwaard, HW Wonen, LTO en
Ondernemersvereniging Hoeksche Waard zijn reeds op dit niveau georganiseerd.

ü

In uw coalitieakkoord is aangegeven dat ingrijpen voor de hand ligt als een regio kansen
laat liggen. U gaat dan het gesprek aan met de regio over de vorm: samenwerken of
samenvoegen. Onze regio laat kansen liggen. In het BMC-rapport staat dat heel
duidelijk. Nu voor samenwerking het benodigde draagvlak ontbreekt, is duidelijk dat de
Hoeksche Waard het meest is gebaat bij samenvoegen.

ü

De Hoeksche Waard is geografisch en cultuurhistorisch één en ondeelbaar. Nu om ons
heen meerdere gemeenten kiezen voor samengaan, ligt het voor de hand om bij het
creëren van een bestendige duurzame oplossing de gehele Hoeksche Waard te bezien.

ü

Eén gemeente Hoeksche Waard met 85.000 inwoners past goed in de regionale
verhoudingen, zowel in Zuid-Holland Zuid-verband als in de omliggende regio’s en zou
in staat moeten zijn haar taken naar behoren uit te voeren.

ü

De noodzakelijke interne samenhang is overduidelijk aanwezig: de Hoeksche Waard is
een eiland en veel gemeenschappelijke regelingen zijn op Hoeksche Waards niveau
georganiseerd. Visiedocumenten zijn vaak gelijkluidend voor de Hoeksche Waard.

ü

De voorstanders van herindeling hebben vanaf het begin aangegeven nadrukkelijk ook
de opvattingen en wensen van die betekenisvolle minderheid mee te willen nemen in de
uitwerking van een herindeling. Dat is ook daadwerkelijk in het raadsvoorstel van 17
december 2015 tot uitdrukking gekomen.

ü

Het provinciebestuur heeft de 5 gemeenten lange tijd ruimte en ondersteuning gegeven
om zelfstandig een besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst, laatstelijk nog in
januari van 2015. Aan deze verantwoordelijkheid hebben de 5 gemeenten wederom
geen invulling kunnen geven.

ü

Het Beleidskader herindeling geeft aan dat het provinciaal bestuur een
verantwoordelijkheid heeft, wanneer er geen zicht bestaat op een bevredigende
uitkomst. Dat zicht is er niet meer, nu de standpunten al jaren verdeeld zijn gebleven en
die verdeeldheid is versterkt.

Wij zien geen alternatief. Meerdere onderzoeken zijn gedaan en de conclusies daarvan zijn
duidelijk: samenvoeging is het meest kansrijke bestuursmodel voor de Hoeksche Waard. Er
is geen draagvlak om een complexe samenwerking, die bovendien langdurige onzekerheid
en onduidelijkheid zou inhouden, verder uit te werken en ook daadwerkelijk invulling te
geven. Voor een dergelijk bestuurlijk experiment zou tenminste draagvlak onder de
meerderheid van de raadsleden moeten bestaan en dit ontbreekt ten enenmale. In de
voorgaande jaren zijn diverse bestuurslagen uit de regio betrokken geweest bij de doorlopen
trajecten. Er is in de nabije toekomst geen andere aanleiding te vinden die kan leiden tot een
doorbraak. Kortom, de mogelijkheden zijn uitgeput.
Wij zeggen u toe in deze procedure gezamenlijk met de provincie te willen optrekken. Zowel
richting onze inwoners en de gemeentebesturen als richting het provinciaal bestuur en de
Tweede Kamer der Staten-Generaal. Nu wij dit beroep op u doen, kunt u er vanuit gaan dat
we u in dit traject volledig zullen steunen en met u meewerken. Wij zijn gaarne bereid tot een
nadere toelichting.

Een afschrift van dit verzoek gaat naar de colleges van B&W en de gemeenteraden in de
Hoeksche Waard en daarmee betrokken samenwerkingsverbanden, Provinciale Staten van
Zuid-Holland, de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de media.
Hoogachtend,
Gemeenteraad Binnenmaas
H.E. Steen

L.P. Kerpel

J.M. Dank

A.D. van der Wulp

L. Niemantsverdriet

ChristenUnie

D66

PvdA

SGP

VVD

Gemeenteraad Cromstrijen
M. den Tuinder-van Meteren

P.C. Penning

J. Oudeman

D66

PvdA

SGP

Gemeenteraad Korendijk
E.L.S. van Wetten

C. Aan de Wiel

J. Stelpstra

M.C.M. Boorsma-Ruitenberg

D66

GroenLinks

PvdA

VVD

Gemeenteraad Oud-Beijerland
R.J.M. Veelenturf

A. Valkenburg

M.R.R.S. Pahladsingh

S. Hol

BINT

CDA

D66

GroenLinks

I.K. Mahadew

A.F. Vervelde-Tuk

C. Verbaas

PvdA

SGP-CU

VVD

Gemeenteraad Strijen
A. Steenbergen

L.M. Bouman

J. Lagendijk

J. van Westen

A.P. de Man

CDA

GroenLinks

PvdA

CU-SGP

VVD

