
 

 

 

 
UW BRIEF VAN/KENMERK ONS KENMERK BIJLAGE(N) 

   

   
ONDERWERP CONTACTPERSOON NUMANSDORP 

Wetsvoorstel TK 34806 A.P. Oostdijk 24 november 2017 

 

Geachte commissieleden, 

 

U hebt ons per brief d.d. 26 oktober 2017 geïnformeerd over de schriftelijke voorbereiding 

m.b.t. het wetsvoorstel samenvoeging van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard (TK 

34806). De gemeenteraad van Cromstrijen maakt graag van deze gelegenheid gebruik om 

een reactie op dit wetsvoorstel in te sturen. 

 

In de gemeenteraadsvergadering van 17 december 2015 heeft een meerderheid van 8 van 

de 15 raadsleden het voorliggende voorstel om de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard 

samen te voegen verworpen. Door het aannemen van een amendement werd er in plaats 

daarvan gekozen voor het model van “Versterkte regionale samenwerking met 

doorzettingsmacht”. De overige 7 leden van de gemeenteraad stemden tegen dit 

amendement. 

 

Vervolgens is de provincie Zuid-Holland begin 2016 gestart met de zogeheten Arhi-

procedure, om te komen tot één gemeente Hoeksche Waard. In de raadsvergadering van 29 

november 2016 heeft de raad van Cromstrijen in meerderheid een zienswijze op het 

herindelingsontwerp van de provincie vastgesteld, waarbij door de meerderheid opnieuw is 

uitgesproken dat men tegen een herindeling is, maar voor een model van versterkte 

regionale samenwerking. De wijze van invulling van deze samenwerking kan op meerdere 

manieren. 

 

In dezelfde raadsvergadering is daarnaast bij meerderheid besloten om op 15 maart 2017, 

tegelijkertijd met de Tweede Kamerverkiezingen, een burgerpeiling te houden onder de 

bevolking van de gemeente Cromstrijen over de vraag: “Bent u voor of tegen  

 een herindeling (fusie) van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-

Beijerland en Strijen tot één gemeente?” 

Het opkomstpercentage bij deze burgerpeiling in Cromstrijen was 82,4% en de uitslag was 

als volgt: 

28% stemde voor herindeling (fusie); 

71,4% stemde tegen herindeling (fusie) 

0,6% stemde blanco; 
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Aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 
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Wij doen een klemmend beroep op de Tweede Kamer om de besluitvorming over dit dossier 

met voorrang en zo spoedig mogelijk op te pakken. Hoe eerder er duidelijkheid kan komen, 

des te beter het voor alle partijen is.  

 

Tot slot informeren wij u dat wij graag gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken 

op de aangekondigde hoorzitting. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de gemeenteraad 

de griffier, de burgemeester, 

 

 

 

 

A.P. Oostdijk   J.J. Luteijn 


