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MOTIE

Motie conform artikel 25 van het reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden
van de raad van de gemeente Korendijk.
Onderwerp: Harmonisatieagenda Hoeksche Waard
De raad van Korendijk, bijeen in vergadering op 6 juni 2017,

Constaterende dat, volgens het raadsvoorstel Harrnonisatieagenda Hoeksche Waard:
De gezamenlijke colleges van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard overeen zijn gekomen
dat de samenwerking op onderdelen beter kan, wat moet uitmonden in een harmonisatie van
zowel beleid als uitvoering van sommige gemeentelijke taken,
Dat er nog onzekerheid is over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waardse
gemeenten,
De gezamenlijke colleges hebben besloten dat de harmonisatie van verschillende richtlijnen,
procedures, subsidies, beleidskaders, verordeningen e.d. op één lijn worden gebracht zodanig
dat er één Hoeksche Waards niveau wordt gerealiseerd, maar dat deze harmonisatie alleen
geldt voor de gemeenschappelijke weg tot aan de 'wissel' van de bestuurlijke toekomst
De gezamenlijke colleges hebben afgesproken dat harmonisatie inhoudt dat een (beleids)onderwerp geschikt wordt gemaakt voor een voedingsgebied met 85.000 inwoners en dat er
geen ruimte meer is voor lokale afwijkingen behalve in incidentele gevallen, waar beperkte
lokale afwijkingen mogelijk zijn
De organisatie die nodig is om de hafmönisatie uit te voeren in 2017 een budget nodig heeft
van €730.000,- en in 2018 nog eens een budget van €850.000,- (€10,- per inwoner)
Het raadsvoorstel ter kennisname is aan de gemeenteraad
Overwegende dat:
De harmonisatieagenda in de geest een goed voorstel is, dat op de meeste onderwerpen voor
inwoners en ondernemers van de 5 gemeenten een voordeel oplevert, rnaar dat met name op
het vlak van HRM tot hoge kosten leidt
De bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard nog niet vaststaat, en dat ook nog niet
vaststaat wanneer, en of daar een uitspraak over zal worden gedaan door achtereenvolgens
de Tweede Kamer en de Eerste Kamer
Er voor met name het stuk HRM nog geen optimale vorm van harmonisatie kan worden
bepaald, omdat afhankelijk van de beslissing een aantal onderdelen anders zou worden
ingevuld
Het daarom niet te vermijden is dat er nu kosten worden gemaakt die achteraf onnodig
zouden zijn geweest, en dat er nu besluiten worden genomen die achteraf mogelijk moeten
worden teruggedraaid
De hoge kosten betreffende HRM vooral komen doordat er een nieuwe organisatie moet
worden opgetuigd die o.a. een nieuwe organisatievisie gaat bepalen voor de toekomst, maar
uitgaande van de huidige situatie, hetgeen per definitie inefficiënt is en ons inziens niet kan
leiden tot een optimale uitkomst
Het onderwerp 'subsidies voor verenigingen' een onderwerp is dat op dit moment niet tot de
beleidsvelden van het 5OHW behoort
Er geen kaders zijn gesteld door de vijf gemeenteraden
Er geen geld gevoteerd is door de vijf gemeenteraden
De harmonisatieagenda ter kennisname en niet ter besluitvorming op de agenda staat

Spreekt uit dat hij in zijn kaderstellende rol de harmonisatie agenda in eerste instantie beperkt tot
processen die de backoffice betreffen van de dossiers die nu al bij het SOHW liggen, eventueel aan te
vullen met andere politiek neutrale onderwerpen
En draagt het college voorts op om:
1) De harmonisatie van HRM van de agenda af te halen, en daarmee ongeveer de helft van de
kosten van de harmonisatie agenda te besparen.
2} Tevens de harmonisatie van subsidies van verenigingen van de agenda af te halen.
3) Een raadsvoorstel te maken voor de gemeenteraad waarin alle onderwerpen van de nieuwe
harmonisatieagenda en het daarbij benodigde budget over 2017, 2018 en 2019 ter
vaststelling (en dus niet slechts ter kennisname) door de raad is.
4) Een aantal beslismomenten in te bouwen in het proces, ter vaststelling door de gemeenteraad,
5) Afstemming te zoeken met de 4 andere gemeenten nadat de harmonisatieagenda in alle raden
is besproken.
En gaat over tot de orde van de dag.
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