Geachte commissieleden,
Namens de 51 gemeenteraadsleden uit de Hoeksche Waard die voor een herindeling
hebben gestemd, wil ik uiteraard graag onze steun uitspreken voor het besluit van GS
om over te willen gaan tot een herindeling van de Hoeksche Waard.
De noodzaak daartoe is klip en klaar aanwezig. Uit het rapport van de Evaluatie van de
Regionale Samenwerking (ERS) van 2013 blijkt al dat de samenwerking tussen de
gemeentes moeizaam verloopt en dat de resultaten tegenvallen bij complexere
opgaven.1 In het daarop volgende BMC-onderzoek van 2015, bleek herindeling een
kansrijker bestuursmodel dan dat van versterkte samenwerking om de toekomstige
opgaven voor de Hoeksche Waard het hoofd te bieden.2
Tijdens het bezoek van uw Statencommissie aan de Hoeksche Waard in januari 2015
hebt u duidelijk aangegeven dat u de Hoeksche Waard een laatste kans zou geven om
zelf met een unaniem besluit van de raden te komen over de bestuurlijke toekomst. Dat
unanieme besluit is er niet gekomen en het is onzes inziens dus terecht dat u nu de regie
naar u toetrekt en vooral: dat u de ontstane impasse doorbreekt.
De adequate aanpak van Gedeputeerde Staten vanaf januari jongstleden en het kordate
besluit tot herindeling heeft zonder meer onze instemming. Wij kunnen ons zeer vinden
in de steekhoudende argumenten en conclusies van GS na intensieve dialogen, om “niet
te kiezen voor enig model van versterking van de samenwerking tussen de gemeenten in
de Hoeksche Waard”3. Wij vragen om – geheel in lijn met het tot nu toe door de
provincie gevoerde proces – kordate voortzetting naar en invulling van een
herindelingsontwerp.
Wij hebben ook een kanttekening bij het besluit van GS. Wij willen u vragen om zich nog
eens goed te beraden over de datum van herindeling, die nu in uw stukken staat op 1
januari 2020. Die datum heeft naar onze mening namelijk risico’s in zich, die goed
vermijdbaar zijn. Zoals we bijvoorbeeld ook op Goeree-Overflakkee hebben gezien, zou
qua tijdsplanning een herindeling in 2019 praktisch prima haalbaar moeten zijn. Stellen
we dat uit tot 2020, dan heeft dat het belangrijke gevolg dat er tussentijds nog een keer
verkiezingen zijn voor de vijf separate gemeenten. Wij zien daarin het risico dat
standpunten tussen voor- en tegenstanders weer verharden in de verkiezingscampagne,
wij zien weinig nut in verkiezingen omdat de werkzaamheden nu juist zijn gericht op
eenwording en er dus weinig te beloven is ten aanzien van lokaal beleid en we vragen
ons af welke nieuwe gezichten zich nog verkiesbaar zouden willen stellen voor zo’n
korte tijd. Zeker voor het vervullen van wethoudersposten – mensen die vaak hun baan
opzeggen – lijkt ons dat een probleem.
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Elk uitstel van herindeling onthoudt de Hoeksche Waard kansen4, elk uitstel is nadelig
voor de bestuurskracht5 en elk uitstel heeft belangrijke nadelige financiële
consequenties6. Wij denken dat het niet in het belang van de Hoeksche Waard is om
langer dan noodzakelijk voort te modderen. Namens 51 van de 83 raadsleden in de
Hoeksche Waard, spreek ik steun uit voor een herindeling, maar verzoek ik u ook in
overweging te nemen om te streven naar een herindeling per 1 januari 2019.
Hartelijk dank voor deze gelegenheid en vooral voor uw aandacht.

Deze inspraak verwoordt de mening van 51 Hoeksche Waardse raadsleden en wordt u
tijdens de statencommissievergadering Bestuur & Middelen van 7 september 2016
graag toegelicht door mr. drs. J. (Jelle) Stelpstra namens:
de raadsleden Van der Giesen (Cromstrijen’98) en Oostveen (CDA Cromstrijen)
en de voltallige fracties van:
ChristenUnie Binnenmaas
BINT Oud-Beijerland
D66 Binnenmaas
CDA Oud-Beijerland
PvdA Binnenmaas
D66 Oud-Beijerland
SGP Binnenmaas
GroenLinks Oud-Beijerland
VVD Binnenmaas
PvdA Oud-Beijerland
D66 Cromstrijen
SGP/CU Oud-Beijerland
PvdA Cromstrijen
VVD Oud-Beijerland
SGP Cromstrijen
CDA Strijen
D66 Korendijk
GroenLinks Strijen
GroenLinks Korendijk
PvdA Strijen
PvdA Korendijk
CU/SGP Strijen
VVD Korendijk
VVD Strijen
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