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Besluitvorming gemeeteraden bestuurlijke toekomst

Hoeksche Waard.

Geachte burgemeester, wethouders en raadsleden,

Op 17 december 2015 hebben de gemeenteraden een besluit genomen over de bestuurlijke

toekomst van de Hoeksche Waard. Helaas moet ik constateren dat het de gemeenteraden niet

gelukt is om hierover tot een gezamenlijk standpunt te komen.

U bent er over eens dat de gemeenten in de Hoeksche Waard een ongedeelde toekomst hebben

en niets doen geen optie is. Het afgelopen jaar is de regie zoals afgesproken aan de gemeenten

gelaten en heeft de provincie niet in het proces geintervenieerd. Daarnaast hebben wij

aangegeven indien geen unaniem besluit van de raden voorligt, de provincie aan zet is om te

helpen de impasse te doorbreken. Als provincie hebben wij u lang de tijd gegeven om er

gezamenlijk uit te komen en de discussie over de bestuurlijke toekomst heeft meerdere jaren en

meerdere onderzoeken in beslag genomen. Nu de gemeenteraden er niet in zijn geslaagd tot

een unaniem besluit te komen is het evident dat de provincie zich verplicht voelt de regie op

zich te nemen.Vanuit dat perspectief zal ik gesprekken aangaan met betrokken partijen en de

uitkomsten daarvan meenemen bij de besluifuorming door Gedeputeerde Staten.

Met de burgemeesters heb ik inmiddels gesproken en op 6 januari ga ik graag in gesprek met de

Stuurgroep bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard. Gedeputeerde Staten zullen op 12 ianuari
2016 in het kader van integrale gebiedsontwikkelingen een bezoek aan de Hoeksche Waard

brengen. De colleges van B&W en partijen uit het maatschappelijk middenveld zullen worden

uitgenodigd om hierop in te gaan en worden geconsulteerd over de bestuurlijke toekomst van de

regio.
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Bezoekâdres

Zuid-Hollandplein I

2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

d¡chtbij het

prov¡nciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien m¡nuten lopen.

De parkeenuimtê voor

auto's is beperkt.
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De Statencommissie Bestuur en Middelen heeft de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche

Waard voor haar vergadering van20 januari 2016. lk zal bevorderen dat

n daaraan voorafgaand een standpunt hierover innemen.

groet,

der Sande
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