Persbericht

Korendijk, 14 juli 2015.

VVD Korendijk tevreden over voortgang Onderzoek
Bestuurlijke Toekomst Hoeksche Waard.
De voortgang van het onderzoek naar de bestuurlijke
toekomst van de Hoeksche Waard is ongeveer halverwege.
De VVD fractie van Korendijk heeft het gevoel dat het proces
goed op koers ligt en verwacht eind dit jaar tot een
afgewogen keuze te kunnen komen over de te verkiezen
bestuurlijke inrichting: intensivering van gemeentelijke
samenwerking of gemeentelijke herindeling van de 5
gemeenten.
Eind 2014 hebben alle gemeenteraden in de Hoeksche Waard
ingestemd met een gezamenlijk voorbereid procesvoorstel om,
nadat eerdere pogingen niet waren gelukt, een definitief besluit
te nemen over de bestuurlijke inrichting van de Hoeksche Waard.
De daarvoor samengestelde Stuurgroep (alle voorzitters van de
gemeenteraadsfracties in de Hoeksche Waard) hebben zich aan
een strak procesvoorstel verbonden en zijn hiervoor, onder
leiding van een onafhankelijk voorzitter, een gedegen en stevig
onderzoek gestart.
De “tussenstand” van het onderzoek is op 8 juli jongstleden in
een raadsledenconferentie bekendgemaakt. Zowel bestuurders,
organisaties als inwoners hebben een goed beeld gegeven van
de wensen en verlangens voor de toekomst. Daarbij valt het op
dat inwoners in het algemeen tevreden zijn over de
dienstverlening door de gemeenten. Inwoners voelen zich
betrokken bij hun wijks- of dorpskern waarbij veiligheid en
leefomgeving hoog scoren. Minder betrokken voelen de inwoners
zich bij hun gemeentebestuur en vinden dat dit beter kan. Ook
oordelen veel inwoners dat de gemeente meer aandacht moet
hebben voor wat goed is voor de Hoeksche Waard als geheel.
Met deze voorlopige conclusies gaan de gemeenteraadsleden (in
de Stuurgroep) verder aan het werk. Daarbij wordt in de
volgende fase aandacht geschonken aan de 2 verschillende
vormen van bestuurlijke organisatie waartussen uiteindelijk
gekozen gaat worden. Versterkte samenwerking of een

gemeentelijke herindeling. Dit gebeurt door middel van
bestudering en bespreking van deze modellen. Ook zullen
praktijkvoorbeelden worden toegelicht en gepresenteerd
(ervaringen van andere gemeenten en regio’s).
In het najaar volgt dan de fase waarin, op basis van een
eindrapport. een voorkeur wordt uitgesproken over de variant
waarover de gemeenteraden in december een definitief besluit
gaan nemen.
Vanzelfsprekend zal bij de uiteindelijke afweging rekening
worden gehouden met de specifieke wensen en voorkeuren van
onze inwoners. Het gaat te ver om daarover nu al uitspraken te
doen. Daarvoor is het – gelet op het onderzoek – nog te vroeg.
Als VVD zijn wij tevreden over de tot nu gezette stappen. De
Stuurgroep werkt constructief en voortvarend aan de
totstandkoming van het eindrapport. Mede op basis van een
stevig draagvlak van alle betrokkenen (ook de inwoners) hebben
wij er vertrouwen in dat eind december definitief duidelijkheid zal
ontstaan over onze bestuurlijke toekomst.
De Hoeksche Waard is daar echt aan toe!
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de persberichten van
gemeenten en het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard.
Veel is ook terug te vinden op de gemeentelijke websites en via
sociaal Media.
Uiteraard zijn wij altijd bereid u nader te informeren over dit
onderwerp. Dit geldt natuurlijk ook voor alle andere zaken in uw
gemeente.
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