
Nieuwe Zwijndrechtse wethouder 
'Het kan niet dat Hardinxveld over 
Zwijndrecht meepraat'
,,Het kan echt niet dat bijvoorbeeld Hardinxveld meebeslist over de bestuurlijke 
opgaven van Dordrecht en Zwijndrecht. Dat gebeurt nu wel.'' Dat zegt de 
Zwijndrechtse wethouder Jos Huizinga in het vakblad Binnenlands Bestuur. 
Desgevraagd neemt hij daar geen woord van terug.

Peter Koster 17-07-18, 15:59 
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De in Schoonhoven woonachtige Huizinga mag dan in de Drechtsteden een 
onbeschreven blad zijn, als wethouder is hij gepokt en gemazeld. Voordat hij in 
Zwijndrecht aantrad, vervulde de CDA'er het ambt in Schoonhoven, Maasdriel, Zeewolde 
en Noordenveld. Met het interview in Binnenlands Bestuur geeft hij zijn visitekaartje af, 
een kaartje waarop staat dat hij nogal wat bedenkingen heeft bij de samenwerking in de 
Drechtsteden.

Dat het dagen kost om een notitieblokje bij Bureau Drechtsteden los te peuteren, is nog 
wel het minste punt. De in bestuurdersland veel geroemde samenwerking werkt niet, 
vindt hij: ,,Vijftien jaar geleden moesten we allemaal naar de Drechtsteden, want daar 
hadden ze het wiel uitgevonden. Noem mij één regio die jullie model heeft 
overgenomen.''

Volgens hem zijn de verhoudingen in de regio veel te ingewikkeld: ,,Daar hebben meer 
bestuurders last van, maar ze durven het niet te zeggen. De belangen van Dordrecht en 
Zwijndrecht zijn anders dan die van Sliedrecht of Hardinxveld. Als je doet alsof dat niet 
zo is, sta je buiten de werkelijkheid.''

Woningbouw

Dat wreekt zich bijvoorbeeld als het gaat om woningbouw. Huizinga is gehaald om grote 
projecten in de ruimtelijke ordening te doen. Het streven: meer balans tussen hogere en 
lagere inkomens in Zwijndrecht: ,,Wonen is prioriteit nummer één. Als je die onbalans 
wegneemt, heb je een wereld gewonnen.'' Daarvoor is nodig dat andere gemeenten 
meer bouwen voor mensen met lagere inkomens, maar dat gebeurt nauwelijks: 
,,Hendrik-Ido-Ambacht wil 160 woningen voor ons bouwen, maar dat is tot nu toe de 

Jos Huizinga: ,,Alleen Ambacht bouwt huizen voor ons. Papendrecht en Sliedrecht willen helemaal niets. Zonder 
solidariteit werkt Drechtsteden niet. © Cor de Kock 
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enige gemeente. Papendrecht en Sliedrecht willen helemaal niets. Zonder solidariteit 
werkt Drechtsteden niet.''

Gevraagd om een toelichting, zegt Huizinga nog niet te weten hoe het dan wel verder 
moet. Hij maakt deel uit van de commissie Deetman, waarin de Dordtse burgemeester 
Kolff en wethouders uit de Drechtsteden studeren op een mogelijke versterking van de 
samenwerking.

Dat is een uitvloeisel van het onderzoek van Berenschot, waaruit begin dit jaar al bleek 
dat de samenwerking op sociaal-economisch gebied niet functioneert. Volgens 
Berenschot biedt een sterkere positie van Dordrecht wellicht een oplossing, maar het 
bureau zwijgt over de positie van Zwijndrecht.

Huizinga: ,,We moeten zorgen dat Zwijndrecht zijn positie terugkrijgt.'' Daar is haast bij: 
,,We mogen niet lang wachten, want we hebben nu de economie mee.'' Om slagvaardig 
te kunnen werken, denkt hij onder meer aan gelegenheidscoalities: ,,In de spoorzone 
gaan we al aan de slag met Dordrecht.''

Herindeling

Wat hij in ieder geval niet ziet zitten is een gemeentelijke herindeling. Met zijn ervaringen 
in Maasdriel, waar een herindeling tot bestuurlijke chaos leidde, in het achterhoofd: ,,Ik 
heb nog nergens gezien dat de situatie beter werd van een fusie van gemeenten.''

Huizinga is vol vertrouwen dat het goed komt: ,,In de commissie Deetman is prima, 
constructief. overleg. Aan het eind van het jaar komen we met een voorstel. En op 
Binnenlands Bestuur heb ik positieve reacties gehad.''
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