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Wet algemene regels heríndeling (Wet arhi) Herindelingsadvies Hoeksche Waard
Geachte burgemeesters, wethouders en raadsleden,

Het herindelingsontwerp Hoeksche Waard heeft in het najaar van 2016 voor iedereen ter inzage
gelegen. Hier zijn 1.585 zienswijzen op binnengekomen van inwoners, bedrijven, organisaties en
medeoverheden. De gemeenteraden zijn in de gelegenheid gesteld om deze zienswijzen mee te
nemen bij de vaststelling van hun eigen zienswijze op het herindelingsontwerp. De
gemeenteraden van Oud-Beijerland en Strijen hebben dit gedaan, de gemeenteraden van
Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk hebben hier geen gebruik van gemaakt.
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Wij hebben kennisgenomen van alle ingediende zienswijzen. Onze reactie hierop is vastgelegd in
bijgevoegd Verslag zienswijzen herindelingsontwerp Hoeksche Waard. De zienswijzen hebben
ons aanleiding gegeven om het herindelingsontwerp op twee inhoudelijke punten aan te passen,
namelijk:

.
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Ðe ingangsdatum van de herindeling wordt 1 januari 2019 in plaats van 2020;
De aanbeveling om uiterlijk 2 jaar voor de herindeling de ambtelijke organisaties te
fuseren wordt ingetrokken.
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Mede op basis van de zienswijzen hebben wij het voorstel herindelingsadvies vastgesteld en ter
vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten. Het Statenvoorstel, Verslag zienswijzen op het
herindelingsontwerp, en het voorstel herindelingsadvies ontvangt u hierbij ter kennisname.
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De behandeling van het Statenvoorstel door de Statencommissie Bestuur en Middelen staat
gepland op 15 februari2017 en door Provinciale Staten op22februari2017.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
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