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Tijdens de behandeling door Provinciale Staten van het herindelingsadvies Hoeksche Waard op

22 februari 2017 is de motie “Betrokkenheid inwoners Hoeksche Waard” aangenomen. U heeft

hierin zowel het college van Gedeputeerde Staten als de gemeenten in de Hoeksche Waard

opgeroepen om aan de slag te gaan met de vormgeving van burgerparticipatie, en betrokkenheid

en eigenheid van kernen in de nieuwe gemeente. De rol van het college van Gedeputeerde

Staten is met name stimulerend en faciliterend hierin. 

 

Samen met u zijn we het eens dat de nabijheid van bestuur extra aandacht behoeft bij een

gemeente die opschaalt zoals in het geval van de Hoeksche Waard. Ook tijdens de behandeling

van de verschillende herindelingswetten in de Tweede en Eerste Kamer is over dit aspect door

diverse politieke partijen aandacht gevraagd. 

 

Gelukkig zien wij, en ook de minister van Binnenlandse Zaken in haar wetsvoorstel en

beantwoording, veel goede voorbeelden in Nederland hoe juist een grotere gemeente in staat kan

zijn nog meer te investeren in vormen van participatie, dienstverlening en dorps- en

wijkdemocratie. Gedurende de arhi-procedure is dan ook door de provincie een bijeenkomst

georganiseerd waarbij goede voorbeelden hierover uit Molenwaard, Peel en Maas en Rotterdam

werden gepresenteerd. 

 

Uw motie heeft vervolgens als stimulans gewerkt om dit thema hoog op de agenda te houden

voor zowel bestuurders in de Hoeksche Waard als voor ons. Concreet komt dit naar voren in

onze actie om een “Handreiking kernendemocratie”1 (februari 2018) te maken. Deze handreiking

biedt voorbeelden, lessen en inspiratie voor een ieder die bezig is met het verkleinen van de

                                                       
1 https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/19651/handreikingkernendemocratieonlineversiefebruari2018.pdf

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/19651/handreikingkernendemocratieonlineversiefebruari2018.pdf
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/19651/handreikingkernendemocratieonlineversiefebruari2018.pdf
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afstand tussen de gemeenschap en de gemeente. Deze is gedeeld met alle gemeenten in Zuid-

Holland en in het bijzonder ook de Hoeksche Waard. Een ander voorbeeld is het project

‘Kerngericht werken’ uit het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard waar onder andere de

provincie en gemeenten samenwerken om de vitaliteit van het eiland te behouden en te

versterken. Dit project is door de provincie medegefinancierd en is een pilot waarbij een

kwartiermaker op dorpsniveau inwoners, verenigingen, ondernemers, scholen en instellingen met

elkaar verbindt zodat een nog sterkere gemeenschap ontstaat. Daarnaast werken de gemeenten

momenteel ook aan een omgevingsvisie waarin het betrekken van inwoners en dorpen

belangrijke aandacht krijgt in het proces. Dit traject biedt ook goede mogelijkheden voor de

participatie en betrokkenheid en eigenheid van de verschillende dorpen.

 

In de afgelopen periode is op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau in de contacten met de

Hoeksche Waard aandacht gevraagd over het onderwerp burgerparticipatie en kernenbeleid. Op

30 augustus 2018 hebben de Commissaris van de Koning en gedeputeerde Baljeu overleg

gevoerd met de stuurgroep Hoeksche Waard over onder andere de stand van zaken van de

voorbereidingen, samenwerking met de provincie en invulling van participatie en betrokkenheid

en eigenheid van kernen naar aanleiding van de motie 695. 

 

Door de stuurgroep is toegelicht dat sinds het positieve besluit op 10 juli 2018 van de Eerste

Kamer over het wetsvoorstel herindeling Hoeksche Waard met vol enthousiasme door

medewerkers, bestuurders en werkgroepen van raadsleden hard wordt gewerkt aan alle

voorbereidingen voor de nieuwe gemeente. Onder andere is hard gewerkt aan de visie op de

nieuwe gemeente en een dienstverleningsvisie. 

 

In de visie “Kompas: Dichtbij, in verbinding met de omgeving”2 staat participatie, nabijheid en

dorps- en wijkgericht werken centraal. De vorming van de nieuwe gemeente wordt als kans

gezien om de relatie gemeente-inwoner en de dienstverlening te verbeteren en te moderniseren

zodat deze past bij de huidige wensen, behoeften en ontwikkelingen in de samenleving.

Momenteel wordt ook nog verder gewerkt aan de inrichting van het kerngericht werken in de

ambtelijke organisatie. 

 

Een belangrijke rol in de vormgeving van participatie en kernenbeleid is weggelegd voor de

nieuwe gemeenteraad. Daarom is ook voor huidige raadsleden en kandidaat-raadsleden op 5

september 2018 een bijeenkomst georganiseerd waarbij zij geïnspireerd zijn op deze

onderwerpen en met elkaar in gesprek zijn gegaan. Tijdens deze bijeenkomst is ook gerefereerd

aan deze motie. Het zal dan zeer waarschijnlijk ook een prominente plek krijgen in de

verkiezingsprogramma’s en campagne in opmaat naar de verkiezingen op 21 november 2018. 

 

Gelet op de verankering van participatie en kernenbeleid in de visies en kernwaarden van de

nieuwe gemeente, en gelet op alle inzet, acties en betrokkenheid van de bestuurders, raadsleden

en ambtenaren die zijn en worden gepleegd, hebben wij alle vertrouwen erin dat de nieuwe

gemeente Hoeksche Waard hiermee voortvarend aan de slag blijft en het tot een succes maakt.

Daarin zal de provincie uiteraard blijven ondersteunen en in gesprek blijven. 

                                                       
2 http://www.toekomsthw.nl/wp-content/uploads/2018/04/HetKompasGemeenteHoekscheWaard.pdf

http://www.toekomsthw.nl/wp-content/uploads/2018/04/HetKompasGemeenteHoekscheWaard.pdf
http://www.toekomsthw.nl/wp-content/uploads/2018/04/HetKompasGemeenteHoekscheWaard.pdf
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Voor nu is dan ook het advies om de motie als afgedaan te beschouwen en de ontwikkeling van

de gemeente Hoeksche Waard en deze thema’s mee te nemen in de jaarlijkse rapportage over

de ontwikkelingen van het bestuur in Zuid-Holland.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen

  

Bijlagen:

- Motie 695 Van Aelst (SP) Betrokkenheid inwoners Hoeksche Waard

 

 


