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Verantwoordingsdocument Evaluatie Regionale Samenwerking Hoeksche Waard 

januari 2013 – december 2013 

 

Inhoudsopgave: 

1. inhoudelijke verantwoording 

2. verantwoording met betrekking tot de communicatie  

3. financiële verantwoording 

 

1. Inhoudelijke verantwoording 

Naar aanleiding van de afspraken met de provincie, de bepalingen in de GR SOHW en de 

zelfbewuste houding van de Hoeksche Waard is een evaluatief onderzoek gedaan naar de 

samenwerking tussen de 5 gemeenten en de samenwerking van de 5 gemeenten met het 

SOHW. Als bijlage 1 is de startnotitie toegevoegd. 

 

Fase 1, onderzoeksvragen 

In fase 1 zijn op interactieve wijze de onderzoeksopzet en -vragen vastgesteld (bijlage 

2). Op 8 april zijn in een werkconferentie voor raden en colleges de onderzoeksvragen 

bevestigd. 

 

Fase 2, uitvoering onderzoek 

In fase 2 is het onderzoek uitgevoerd door bureau Partners&Pröpper. Zoals aangegeven 

in de startnotitie is in fase 2, op 1 juli 2013, een werkconferentie gehouden over het 

rapport van bevindingen. Deze stond in het teken van het duiden van de bevindingen. De 

bevindingen werden breed door de aanwezige raadsleden en collegeleden herkend. 

Het eindrapport, waarmee fase 2 is afgerond, is 11 juli naar de raden verzonden (bijlage 

3). 

 

De raden hebben kennisgenomen van het rapport en ingestemd met de conclusies en 

aanbevelingen (zie bijlage 4). Daarmee hebben de raden aangegeven dat “niets doen” 

geen optie is. 

 

Als onderdeel van het proces heeft de stuurgroep een onderzoeksbegeleidingscommissie 

samengesteld, bestaande uit mevrouw J. Leemhuis, mevrouw L. Spies en de heer M. 

Herweijer. Aan de commissieleden is gevraagd om de onafhankelijkheid (kritische blik) 

en de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen. De commissie heeft gedurende het 

onderzoek regelmatig overleg gevoerd met de stuurgroep en een notitie met haar 

bevindingen opgesteld (bijlage 5). 

 

Fase 3, toekomstverkenning bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard 

In fase 3 is de toekomstverkenning naar de bestuurlijke toekomst uitgevoerd. Het doel 

was te komen tot een gedeelde visie op de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche 

Waard (ook wel ‘stip aan de horizon’ genoemd). 

De raden hebben de conclusies en aanbevelingen uit het Evaluatierapport regionale 

samenwerking overgenomen. Daarmee stemden de raden ermee in dat drie modellen 

verder uitgewerkt werden om te bezien of deze voor de Hoeksche Waard tot de 

benodigde verbetering zouden leiden. 

In de rapportage Toekomstverkenning (bijlage 6) is voor deze drie modellen beschreven 

waar de samenwerking primair op is gericht: beleidsafstemming, gezamenlijke uitvoering 

en/of het delen van hulpbronnen. De conclusies uit het evaluatierapport geven duidelijk 

aan dat er in de Hoeksche Waardse samenwerking meer verbetering noodzakelijk is dan 

alleen beleidsafstemming. De analyse in de rapportage Toekomstverkenning laat in grote 
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lijnen een beeld zien dat herindeling ten opzichte van doorontwikkeling van regionaal 

bestuur naar verwachting meer van de gesignaleerde problemen zou kunnen oplossen.  

 

In de op 10 oktober jl. gehouden conferentie over de Toekomstverkenning heeft het 

maatschappelijk middenveld gepleit voor een duurzame oplossing, dat wil zeggen een 

model dat zeker 10 jaar meegaat. 
 

Als aftrap voor de besluitvorming in de gemeenteraden heeft op 16 oktober 2013 een  

werkconferentie voor raads- en collegeleden plaatsgevonden. 

Aan het eind van de conferentie vatte de dagvoorzitter de bijeenkomst als volgt samen:  

1. Er bestaat overeenstemming over de conclusie uit het evaluatierapport dat de 

samenwerking beter moet (niets doen is geen optie)  

2. Er bestaat redelijke consensus over de belangrijkste kernmotieven. 

Welk toekomstig model er ook gekozen wordt, er moet ruimte zijn voor:  

 Nabijheid bestuur, lokaal maatwerk  

 Zelf regie houden in de Hoeksche Waard  

 Kwaliteit/professionaliteit van de organisatie  

 Slagvaardige besluitvorming  

3. Duidelijk is dat geen der aanwezigen een ambtelijke fusie als eindmodel nastreeft.  

4. Er lijkt een grote groep raadsleden voorstander van herindeling. 

5. Een kleinere groep raadsleden lijkt te kiezen voor doorontwikkeling van regionale 

samenwerking (niet geheel duidelijk is of iedereen daarvan hetzelfde eindbeeld voor 

ogen heeft: wel of geen overdracht van bevoegdheden/ doorzettingsmacht middels een 

regioraad).  

6. De stuurgroep heeft van de aanwezige raadsleden opdracht gekregen om een aantal 

zaken nader uit te werken:  

 Hoe lokaal maatwerk te organiseren?  

 Hoe nabijheid burger te organiseren?  

 Maak effecten van keuze inzichtelijk voor burger  

 Is eventueel een groeimodel mogelijk? 

7. Kortom, hier ligt de uitdaging voor de stuurgroep om een brug te vinden tussen de 

voorstanders van een herindeling en de voorstanders van een versterkte regionale 

samenwerking.  
 

De stuurgroep heeft zich op 17 oktober 2013 beraden over hoe die brug tussen de 

voorstanders van een herindeling en de voorstanders van een versterkte regionale 

samenwerking te slaan. De stuurgroep heeft vervolgens het initiatief genomen om een 

uit raadsleden bestaande klankbordgroep in te stellen die met de stuurgroep meedenkt 

over een richting die rekening houdt met de in de conferentie van 16 oktober 2013 

duidelijk geworden voorkeursmodellen en de tijdens de conferentie genoemde 

kernmotieven en voorwaarden. Met de bemensing van de klankbordgroep is gestreefd 

naar een evenwichtige spreiding over de gemeenten, de fracties en ingenomen 

standpunten over de bestuurlijke toekomst.  
 

Raadsvoorstel bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard 

De stuurgroep heeft het proces doorlopen zoals is vastgelegd in de startnotitie. Op basis 

van de door de raden overgenomen conclusies en aanbevelingen uit het eindrapport 

Evaluatie Regionale Samenwerking, de uitkomst van de conferentie met raadsleden van 

16 oktober 2013 en na overleg met de klankbordgroep op 4 en 13 november 2013 heeft 

de stuurgroep ERS, via de colleges, een raadsvoorstel ter besluitvorming aan de 5 raden 

voorgelegd (bijlage 7). 

 

Besluitvorming raden Hoeksche Waard 

Op 18 december 2013 is er in de vijf Hoeksche Waardse gemeenteraden besloten op het 

raadsvoorstel. Het voorstel is door geen van de raden aangenomen. In drie raden (Oud-

Beijerland, Strijen en Cromstrijen) is, in plaats hiervan, een gelijkluidend amendement 

aangenomen (zie bijlage 8). 
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Afronding proces startnotitie  

De stuurgroep heeft zich beraden over de situatie nu de raden niet conform het voorstel 

hebben besloten. 

De stuurgroep heeft geconstateerd dat alle stappen uit de startnotitie zijn doorlopen. Dit 

heeft niet geleid tot een eenduidige stip aan de horizon wat betreft de bestuurlijke 

toekomst van de Hoeksche Waard. Het proces dat de stuurgroep conform de startnotitie 

zou doorlopen is hiermee afgerond. De stuurgroep legt met deze rapportage 

eindverantwoording af aan de raden. 

 

2. Communicatie 

De opdracht bestond uit een onderzoek naar de regionale samenwerking (ERS) via de 

methode van ‘action research’, ofwel participatief handelingsonderzoek. Dit betekent dat 

de samenleving bij het onderzoek is betrokken en gestreefd is naar een hoge 

participatiegraad. Nadrukkelijk is geprobeerd een dialoog aan te gaan. 

In dit licht is het onderzoeksbureau Partners&Pröpper aan de slag gegaan en is ook de 
communicatie van en over ERS vormgegeven. In de periode maart - juli 2013 is het 

onderzoek gericht op een beoordeling van de huidige samenwerking in de Hoeksche 

Waard. Op basis van de resultaten hiervan, bevindingen en lessen, hebben de 

gemeenteraden zich in de periode na de zomer een oordeel kunnen vormen over de 

keuzes en opties voor de toekomst van de samenwerking. 
 

Persberichten 

Op 16 januari 2013 is het eerste persbericht over de Evaluatie Regionale Samenwerking 

Hoeksche Waard verstuurd. Er volgden daarna nog 10 persberichten. Ook zijn 7 

nieuwsberichten op de site(s) geplaatst.  

Medio juni heeft een interview met stuurgroepvoorzitter J.J. Luteijn in “Het Kompas” 

gestaan over doel en opzet van het onderzoek, de relevantie voor de Hoeksche Waard en 

de wijze waarop geïnteresseerden aan informatie kunnen komen/ kunnen deelnemen aan 

discussies/ hun mening kunnen geven. 

Op 18 juli is een persbijeenkomst georganiseerd waarbij een afvaardiging van de 

stuurgroep het onderzoeksrapport ‘Evaluatie van de regionale samenwerking in de 

Hoeksche Waard’ heeft toegelicht. 

 

Website 

Op 22 april 2013 stemde de stuurgroep in met de Handreiking communicatie ERS en is 

ook het online platform gepresenteerd. Deze interactieve website heeft vooral als 

centrale bron van informatie gediend tijdens het proces. Alle nieuwsberichten, 

achtergrondinformatie en achtergronddocumenten zijn hier terug te vinden. Het is niet 

mogelijk om na te gaan hoeveel mensen gebruik hebben gemaakt van deze 

informatiebron. Raadsleden en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld 

ontvingen een uitnodiging om zich te registreren op het online platform. Een handvol 

heeft dit gedaan. Als discussieplatform is de website niet echt tot zijn recht gekomen. Op 

stellingen is mondjesmaat gereageerd. De (politieke) discussie is vooral gevoerd via 

twitter en tijdens de werkconferenties. Overigens is op de homepage van de website wel 

de actuele twitterfeed te zien. 

 

Twitter 

Op 9 april 2013 is het speciale Twitteraccount @SamenwerkingHW aangemaakt. Als er 

tweets werden verzonden is aan de communicatiecollega’s van de Hoeksche Waardse 

gemeenten en het SOHW gevraagd deze berichten te retweeten. Ook anderen hebben 

berichten van dit account geretweet. Belangstellenden die deelnamen aan de discussie is 

gevraagd de #samenwerkinghw te gebruiken. Per 6 januari 2014 staat de teller op 100 

verzonden berichten (tweets en retweets) en 256 volgers van @samenwerkinghw. Het 

account volgt zelf 303 andere twitteraccounts. Uit het oogpunt van snelle 

nieuwsverspreiding en goede media-analyse is dit een uiterst waardevol medium 

gebleken. 
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5 gemeenten en SOHW 

Verschillende keren zijn teksten en nieuwsberichten aangeleverd aan de 

communicatiecollega’s van de 5 gemeenten en het SOHW met het verzoek deze op te 

nemen in de gemeentelijke rubriek en /of op de websites en Facebookpagina’s. In deze 

teksten is verwezen naar de site van samenwerkinghw en is doorgelinkt. Ook zijn teksten 

gebruikt voor interne communicatie via intranet en per e-mail. 

 

Onderzoek Partners&Pröpper 

Zowel het maatschappelijk middenveld als de raadsleden zijn door het onderzoeksbureau 

rechtstreeks benaderd met een online enquête; eenmaal over de onderzoeksvragen en 

eenmaal over de verschillende casussen.  

 

Enquêtes 

Bij het tot stand komen van de onderzoeksvragen en het uitvoeren van de evaluatie is 

tweemaal gebruik gemaakt van online enquêtes. Deze zijn uitgezet onder raads- en 

collegeleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in 

de Hoeksche Waard. Ook bestuurlijke partners en ambtenaren van gemeenten en SOHW 

zijn benaderd.  

 

Straatinterviews 

Om een extra inspanning te doen om de participatie van inwoners van de Hoeksche 

Waard te bevorderen, zijn op 14, 20 en 25 juni 2013 in verschillende dorpen in de 

Hoeksche Waard in totaal bijna 170 straatinterviews afgenomen. Doel van deze 

interviews was niet zozeer een kwantitatief representatief beeld te krijgen als wel in de 

fase van het evaluerend onderzoek een kwalitatief inzicht in het beeld wat inwoners 

hebben bij de samenwerking, de bekendheid met verschillende casussen, wat goed gaat 

en wat beter kan op het gebied van de regionale samenwerking. 

 

Telefonische interviews 

Onderzoekers van Partners&Pröpper hebben in juni/ juli ook telefonische interviews 

afgenomen met bestuurders uit de omgeving van de Hoeksche Waard om onder andere 

de bevindingen te toetsen voor de eindrapportage. 

 

Interviews 

Partner&Pröpper heeft per gemeente ook diverse interviews afgenomen met raads- en 

collegeleden en ambtenaren. Daarnaast heeft het onderzoeksbureau per casus 

bijeenkomsten bezocht en geobserveerd. 

 

Er-op-af-bijeenkomsten 

Medio juni 2013 zijn vier zogenaamde ér-op-af-bijeenkomsten’ georganiseerd rondom 

een aantal concrete voorbeelden van samenwerking in de Hoeksche Waard. Hier is dieper 

ingegaan op de samenwerking tussen gemeenten en met het maatschappelijk 

middenveld rondom 4 specifieke casussen. Hiervoor zijn vertegenwoordigers van het 

maatschappelijk middenveld, bestuurders, ambtenaren en raadsleden uitgenodigd. 

 

Werkconferenties 

Op 8 april 2013 is een werkconferentie georganiseerd voor raads- en collegeleden. Doel 

was draagvlak te verkrijgen voor de aanpak van het onderzoek, het vaststellen van de 

onderzoeksvragen en informatie over het proces te geven. 

 

27 juni 2013 zijn de eerste bevindingen van het evaluatieonderzoek gedeeld met 

vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Op 1 juli kwamen raadsleden 

en collegeleden in conferentie bijeen over ditzelfde onderwerp. 

Bij beide bijeenkomsten zijn de bevindingen van het onderzoeksbureau getoetst aan het 

beeld van de aanwezigen en konden aanvullingen worden gegeven. Medio juli is het 

eindrapport met de daarin verwoorde conclusies en aanbevelingen toegezonden aan de 
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raden en gepubliceerd. Met het opleveren van het eindrapport is fase 2 van het 

onderzoek afgerond. 

 

Na de zomer hebben de raden en het DB en AB van het SOHW over het rapport 

gesproken. Vervolgens is de derde onderzoeksfase “de verkenning van de bestuurlijke 

toekomst in de Hoeksche Waard” van start gegaan. Doel van deze fase was te komen tot 

een gedragen besluit over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard (de ‘stip aan 

de horizon’). 

 

Op 10 oktober is het maatschappelijk middenveld uitgenodigd om over de toekomst van 

de Hoeksche Waard te praten aan de hand van de notitie ‘toekomstverkenning’ van 

Partners&Pröpper waarin is weergegeven hoe de samenwerkingsvormen uitwerken op de 

verschillende relevante criteria. 

Op 16 oktober is een derde werkconferentie gehouden voor raads- en collegeleden, 

waarbij ook zij mede aan de hand van de notitie verder zijn toegerust voor de 

besluitvorming. Een groot deel van de avond is besteed aan debat over elkaars 

invalshoeken, afwegingen en meningen. 

 

Na deze conferentie op 16 oktober 2013 heeft de stuurgroep ERS een advies over de 

bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard opgesteld voor de discussie en 

besluitvorming in de gemeenteraden. Alle vijf gemeenteraden hebben daar op 18 

december over vergaderd. 

 

3. Financiële verantwoording 

In bijlage 9 staat het totaaloverzicht per kostenplaats van de uitgaven. 

 

De vijf raden hebben €120.000,= ter beschikking is gesteld. Medio 2013 heeft de 

provincie besloten een subsidie te verlenen van €20.000,= 

Van deze €140.000,= is €117.575,86 uitgegeven. 

 

Dit betekent dat er op dit moment nog €22.424,14 resteert. 

Kosten die hier nog af gaan zijn die voor het beheer van de website tot 1 oktober 2014 

(€200,= per maand).  

 

De provincie heeft als vereiste aan de subsidie gesteld dat er een eindverantwoording 

wordt afgelegd. Dit betekent dat de subsidie op dit moment niet definitief is toegekend. 

Na het definitieve besluit over de toekenning zal duidelijk worden of er een bedrag aan 

de gemeenten kan worden teruggestort. 

 

 

 

 

Bijlagen 

1. Startnotitie evaluatie regionale samenwerking Hoeksche Waard (10 januari 2013) 

2. Onderzoeksopzet ERS 

3. Eindrapport evaluatie regionale samenwerking Hoeksche Waard 

4. Raadsvoorstel Eindrapport evaluatie regionale samenwerking 

5. Reactie Onderzoeksbegeleidingscommissie 

6. Rapport Toekomstverkenning Hoeksche Waard 

7. Raadsvoorstel toekomst bestuurlijke samenwerking Hoeksche Waard 

8. Amendement op raadsvoorstel 

9. Totaaloverzicht uitgaven per kostenplaats 

 
 


