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Geachte heer Hendrickx, 

 

Inleiding 

Bij brief van 26 oktober 2017 informeerde u ons over de mogelijkheid tot het indienen van 

een schriftelijke commentaar op het wetsvoorstel (TK 34806) Samenvoeging van de 

gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. 

 

Onderstaand treft u ons commentaar aan.  

 

Van de geboden mogelijkheid tot spreekrecht tijdens een hoorzitting maken wij graag 

gebruik. Onze voorzitter, burgemeester drs. J.B. Waaijer zal – mede namens het college 

van burgemeester en wethouders – het woord voeren. 

 

Inhoud wetsvoorstel 

Wij stemmen – evenals het college van burgemeester en wethouders van onze gemeente -

in met de inhoud van het wetsvoorstel.  

 

U kent de voorgeschiedenis van de discussie over de bestuurlijke toekomst van de 

gemeenten in de Hoeksche Waard.  Op 17 december 2015 kozen wij voor het model van 

samenvoeging als gewenst model voor de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in het 

gebied. De fractie van Strijens Belang nam een minderheidsstandpunt in (2 tegen 11 

stemmen) en koos voor het model van intensievere samenwerking. 

 

Wij waarderen de voortvarendheid waarmee zowel de provincie Zuid-Holland als de 

ministerraad het herindelingsontwerp c.q. het wetsvoorstel tot nu toe hebben behandeld.  

De bestaande verdeeldheid in de Hoeksche Waard over de bestuurlijke toekomst werkt 

verlammend en alle partijen zijn gebaat bij een snelle duidelijkheid over de bestuurlijke 

toekomst. Wat ons betreft is dat een samenvoeging van de vijf gemeenten op 1 januari 

2019. Wij hopen daarom ook dat de Tweede en de Eerste Kamer het wetsvoorstel 

voortvarend zullen behandelen. 
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Toelichting 

Wij kunnen ons volledig vinden in het door Provinciale Staten van Zuid-Holland opgestelde 

herindelingsadvies d.d. 22 februari 2017 en verwijzen kortheidshalve daar ook naar. 

 

Voor het op peil houden van de sociale en economische vitaliteit is het van cruciaal belang 

om de verbinding met en tussen inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers over 

het gehele eiland te versterken. Dit vraagt om een actieve betrokkenheid van een krachtig 

openbaar bestuur dat op regionaal niveau samen met de samenleving op zoek gaat naar 

nieuwe kansen op gebieden als toekomst van economie, onderwijs, zorg, duurzame 

landbouw, recreatie en energietransitie. 

 

De Hoeksche Waard ligt ingeklemd tussen verschillende stedelijke netwerken, zoals de 

Deltametropool en grenst direct aan de Rotterdams regio en de Drechtsteden. Die omgeving 

van de Hoeksche Waard transformeert in snel tempo. De Hoeksche Waard is binnen de 

huidige bestuurlijke constellatie niet in staat om daadkrachtig aansluiting te vinden bij de 

omliggende netwerken.   

 

Het rapport ‘Maak verschil’ van de studiegroep Openbaar Bestuur concludeert dat 

verwevenheid van belang is; tussen domeinen, tussen regionaal en internationaal niveau en 

tussen bestuurslagen. Dat betekent dat het openbaar bestuur verbindingen moet kunnen 

leggen tussen verschillende partijen binnen de economie, tussen bedrijven en kennis-en 

onderwijsinstellingen en tussen de verschillende overheidslagen (inclusief 

grensoverschrijdende respectievelijk Europese samenwerking). Dit vergt dat het bestuur 

een rolopvatting heeft die past in de netwerksamenleving, ook in het economische domein, 

daar een visie op heeft en daar richting aan geeft.  

 

De huidige vijf gemeenten in de Hoeksche Waard zijn naar onze mening daartoe niet c.q. 

onvoldoende in staat. De huidige samenwerking tussen de vijf gemeenten met name bij 

complexere opgaven verloopt moeizaam en vraagt veel tijd. Er is sprake van bestuurlijke 

drukte en trage, stroperige samenwerking.  

Wij zijn van mening dat het alternatief van versterkte samenwerking, zoals in de Memorie 

van Toelichting terecht wordt opgemerkt, onvoldoende perspectief biedt op de noodzakelijke 

bestuurskrachtversterking. Voor dit alternatief bestaat ook onvoldoende draagvlak en het 

houdt de bestuurlijke drukte in stand. 

 

Eén krachtige gemeente Hoeksche Waard lost dat probleem op. 

 

Eerder dit jaar verscheen een in opdracht van de provincie Zuid-Holland door professor  

P.P. Tordoir c.s. opgesteld rapport om voor het grondgebied van Zuid-Holland inzicht te 

geven in de intergemeentelijke samenhang. Het rapport geeft een empirisch beeld hoe de 

oriëntatie op de omgeving – wat betreft verkeer, vervoer, migraties en voorzieningen - niet 

alleen tussen gemeenten kan verschillen, maar zelfs binnen gemeenten. 

 

Het rapport wijst voor de Hoeksche Waard erop dat er sprake is van een sterke integratie 

en gemeenschapsvorming op een lager schaalniveau, waarbij vaak gemeentegrenzen 

worden doorsneden. In onze eigen woorden: het gebied functioneert als één geheel, maar 

alleen de gemeenten nog niet. 

 

Een gemeentelijke samenvoeging kent een keerzijde. 

Wij onderkennen dat onze inwoners zich terecht zorgen maken over het risico bij een 

gemeentelijke samenvoeging dat de afstand tussen bestuur en inwoner wordt vergroot. Wij 

streven naar een nieuwe, moderne gemeente Hoeksche Waard die dicht bij haar inwoners 

staat en inhoudt geeft aan burger- c.q. overheidsparticipatie.  

De schaalvergroting als gevolg van de gemeentelijke herindeling moet in onze ogen samen 

gaan met een invulling van een dienstverleningsconcept, waarin kerngericht werken 

centraal staat. 

 



 

Z.08899/UIT.09275 Pagina 3 van 3 

  

 

Wij zijn bereid om te investeren in buurt- of dorpsraden met beperkte bevoegdheden op het 

terrein van bijvoorbeeld de inrichting van de eigen buurt of kern. Ook in het sociale domein 

kunnen die raden ter stimulering van de maatschappelijke vitaliteit een rol vervullen. 

 

Wij herhalen tenslotte ons wens op een voortvarende behandeling van het wetsvoorstel en 

snelle beëindiging van de langslepende discussie over de bestuurlijke toekomst van de 

Hoeksche Waard. 

 

 

Hoogachtend, 

De raad van de gemeente Strijen, 

de griffier,   de burgemeester, 

 

 

 

M.A. Bourdrez  drs. J.B. Waaijer 

 


