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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-667072517 (DOS-2015-
0005815)

Onderwerp

Vaststelling verrekening tussen Hellevoetsluis en Nissewaard over grenscorrectie Oudenhoorn

Advies

1 . De verrekening als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdeel a. van de Wet

algemene regels herindeling tussen de gemeenten Hellevoetsluis en Nissewaard als

gevolg van de grenscorrectie Oudenhoorn vast te stellen op € 8.850.000.

2. Brief aan de colleges van Burgemeester en Wethouders in afschrift aan de raden van de

gemeenten Hellevoetsluis en Nissewaard vast te stellen over de vaststelling van het

bedrag van de verrekening als gevolg van de grenscorrectie Oudenhoorn.

3. Te bepalen dat het besluit tot vaststelling van het bedrag van de verrekening als gevolg

van de grenscorrectie Oudenhoorn wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad en dat dit

besluit in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het

Provinciaal Blad waarin het wordt gepubliceerd.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het verrekeningsbedrag grenscorrectie

Oudenhoorn.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
- GS-brief aan de gemeenten Hellevoetsluis en Nissewaard – Vaststelling verrekening tussen
Hellevoetsluis en Nissewaard over grenscorrectie Oudenhoorn 
- Besluit Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland  verrekening tussen Hellevoetsluis en
Nissewaard over grenscorrectie Oudenhoorn
- Brief van 4 oktober 2018 van de gemeenten Hellevoetsluis en Nissewaard over het
verrekeningsbedrag grenscorrectie Oudenhoorn
- Raadsbesluit gemeente Nissewaard over de verrekening
- Raadsbesluit gemeente Hellevoetsluit over de verrekening

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 27 november 2018 
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1 Toelichting voor het College

 

Provinciale Staten hebben op 8 november 2017 de Herindelingsregeling grenscorrectie

Nissewaard en Hellevoetsluis vastgesteld. Met deze herindelingsregeling is de woonplaats

Oudenhoorn met ingang van 1 januari 2018 in de gemeente Hellevoetsluis komen te liggen.

 

In artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdeel a. van de Wet algemene regels herindeling  is

bepaald dat, indien een verrekening dient plaats te vinden, Gedeputeerde Staten van de

betrokken provincie het bedrag en, zo nodig, de wijze van betaling vaststellen. Dit artikel is ook

van toepassing op de hiervoor genoemde grenscorrectie tussen Hellevoetsluis en Nissewaard. 

 

Over de hoogte van het bedrag is in 2017 en 2018 meermalen overleg geweest tussen de

provincie en de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis. Dit heeft onder andere geresulteerd in

een brief van Gedeputeerde Baljeu van 6 december 2017 waarin zij wijst op een brief van

burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis van 1 december 2017. In deze brief garandeert

de gemeente Hellevoetsluis aan de gemeente Nissewaard dat zij een bedrag van € 8 miljoen als

minimale verrekeningsbedrag zullen aanhouden. Ook werd aangegeven dat het door GS in hun

brief van 21 november 2017 genoemde bedrag van € 9.452.472,-- voor Hellevoetsluis en voor GS

het maximaal te verrekenen bedrag blijft.

 

Tijdens een bestuurlijk overleg tussen de colleges van Nissewaard en Hellevoetsluis op 5 juli

2018 zijn beide colleges het eens geworden over een voor beide gemeenten aanvaardbare

hoogte voor een verrekeningsbedrag, zijnde € 8.850.000,--. Op 4 oktober 2018 hebben beide

colleges aan GS aangegeven dat ook de beide gemeenteraden met dit bedrag hebben

ingestemd.

 

Nu beide gemeenten het met elkaar eens zijn geworden hoeft er over dit onderwerp geen

bestuurlijk overleg meer plaats te vinden tussen (een delegatie van) GS en de beide

gemeentebesturen. 

 

Voorgesteld wordt overeenkomstig de wens van beide gemeenten het te verrekenen bedrag vast

te stellen op € 8.850.000,-- . Hellevoetsluis heeft, nu beide gemeenten het eens zijn over de

hoogte van het bedrag, dit bedrag inmiddels overgemaakt aan Nissewaard.

 

Financieel en fiscaal kader

Het besluit heeft geen financiële consequenties voor de provincie omdat het een verrekening

betreft tussen twee gemeenten.

 

Juridisch kader

Artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdeel a. van de Wet algemene regels herindeling geeft GS

de bevoegdheid een verrekeningsbedrag als gevolg van de grenscorrectie tussen de gemeenten

Hellevoetsluis en Nissewaard vast te stellen.

 

Tegen het besluit van GS kan bezwaar en beroep worden aangetekend. Dit wordt niet verwacht,

aangezien beide gemeenten het eens zijn over de hoogte van het bedrag.
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2 Proces

 Zie onder 1 toelichting voor het college.

 

3 Communicatiestrategie

 Het besluit tot vaststelling van de verrekening wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad

 


