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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-664667578 (DOS-2015-
0007398)

Onderwerp

Voorstel tot afdoening Motie 695 Van Aelst (SP) Betrokkenheid inwoners Hoeksche Waard

Advies
1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake het voorstel tot afdoening van Motie

695, betreffende betrokkenheid inwoners Hoeksche Waard.
2. Vast te stellen de publieksamenvatting over het voorstel tot afdoening van Motie 695,

betreffende betrokkenheid inwoners Hoeksche Waard.
 
 
Besluit GS
Conform advies vastgesteld
 

Bijlagen
- GS-brief aan PS over voorstel tot afdoening Motie 695 Van Aelst (SP) betrokkenheid inwoners
Hoeksche Waard 
- Motie SP mede namens CDA, VVD, D66, PvdA, GL en SGP-CU - Betrokkenheid inwoners
Hoeksche Waard

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 9 oktober 2018 -
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1 Toelichting voor het College

 

Zie bijgevoegde GS-brief aan Provinciale Staten.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0

Programma   : Programma 4 - Bestuur en Samenleving 

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s

 

Juridisch kader

 

Er zijn geen juridische consequenties.

2 Proces

 

Motie 695, waarin de gemeenten in de Hoeksche Waard worden opgeroepen om in vormgeving

van de nieuwe gemeente veel ruimte te bieden voor burgerparticipatie, betrokkenheid van kernen

en eigenheid van kernen, is op 22 februari 2017 aangenomen door Provinciale Staten. In de

afgelopen periode is er invulling gegeven aan deze motie. Zie bijgevoegde GS-brief aan

Provinciale Staten hoe dit is gedaan.

 

Op 30 augustus 2018 vond een gesprek tussen de commissaris van de koning Jaap Smit en

gedeputeerde Baljeu plaats met de stuurgroep Hoeksche Waard. Naar aanleiding van dit overleg

is afgesproken om een voorstel te maken voor afdoening van motie 695. 

 

De ontwikkelingen van de gemeente Hoeksche Waard en thema’s als participatie en kernenbeleid

worden meegenomen in de jaarlijkse rapportage Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland.

Deze rapportage zal volgend jaar januari worden opgeleverd.

 

De Statencommissie Bestuur en Middelen bespreekt na vaststelling door GS het Voorstel tot

afdoening Motie 695 Van Aelst (SP) Betrokkenheid inwoners Hoeksche Waard tijdens de

vergadering van 12 december 2018.

 

3 Communicatiestrategie

 

Het voorstel tot afdoening motie 695 zal na afdoening gepubliceerd worden onder het kopje

‘Documenten’ van de webpagina ‘Bestuurlijke toekomst’ van de Hoeksche Waard.

 

Daarnaast zal het voorstel actief worden verspreid onder de communicatieadviseurs van de

gemeenten van de Hoeksche Waard.

 


