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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-600939446 (DOS-2015-

0007398)

Contact

B. Ligterink

070-4416609

b.ligterink@pzh.nl

Onderwerp:

Reactie op brief van Samenwerkende Raadsfracties Hoeksche Waard betreffende 

burgerpeilingen Hoeksche Waard

Publiekssamenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben op 4 april 2017 een brief ontvangen van 11 raadsfracties in de 

Hoeksche Waard waarin melding wordt gedaan van de in enkele gemeenten van de Hoeksche 

Waard gehouden burgerpeilingen. Deze samenwerkende raadsfracties verzoeken de provincie 

op basis van de uitkomsten van die peilingen het Herindelingsadvies in te trekken. Gedeputeerde 

Staten constateren dat er geen nieuwe inzichten zijn en adviseren Provinciale Staten niet in te 

gaan op het verzoek. De Statencommissie Bestuur en Middelen hebben op 17 mei 2017 verzocht 

de reactie van Gedeputeerde Staten op de ontvangen brief ook in gelijke strekking aan de 

raadsfracties te sturen. 

Advies:

1. Vast te stellen de GS brief aan de Samenwerkende Raadsfracties Hoeksche Waard 

inzake de reactie op de brief betreffende de burgerpeilingen Hoeksche Waard. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de Samenwerkende 

Raadsfracties Hoeksche Waard.

Besluit GS:
(in te vullen na de GSvergadering)

Bijlagen:
GS brief aan de samenwerkende raadsfracties Hoeksche Waard betreffende reactie op brief 
burgerpeilingen

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: B. Ligterink Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Hoogendoorn - Bruins Slot, MLEF digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Sande, RAM, van der

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 13 juni 2017 13 juni 2017
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1 Toelichting voor het College

Zie brief. 

Financieel en fiscaal kader:

Geen opmerkingen.

Juridisch kader:

Geen opmerkingen.

2 Proces

Gedeputeerde Staten hebben op 4 april jl. een brief ontvangen van 11 raadsfracties in de 

Hoeksche Waard waarin melding wordt gedaan van de in enkele gemeenten van de Hoeksche 

Waard gehouden burgerpeilingen. Deze samenwerkende raadsfracties verzoeken de provincie op 

basis van de uitkomsten van die peilingen het Herindelingsadvies in te trekken. 

18 april jl. hebben GS een brief vastgesteld aan PS in reactie op de brief die de samenwerkende 

raadsfracties Hoeksche Waard betreffende de burgerpeilingen aan PS en GS hebben gestuurd. 

De Statencommissie Bestuur en Middelen hebben op 17 mei verzocht de reactie van 

Gedeputeerde Staten op de ontvangen brief ook in gelijke strekking aan de raadsfracties te 

sturen. 

3 Communicatiestrategie

De Statencommissie B&M  hebben de eerdere brief en inhoud ter kennisgeving aangenomen. De 

raadsfracties in de Hoeksche Waard ontvangen nu ook een reactie van gelijke strekking. 

Aanvullende communicatie is niet nodig in deze fase van het proces. BZK komt voor het 

zomerreces met een reactie op het herindelingsadvies inclusief de burgerpeilingen.  
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