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Onderwerp: 

Toekomst HG: samenwerking in de regio 

Besluiten om: 

1. Bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad waarin wordt voorgesteld op basis van het 

onderzoek naar de mogelijkheid en gevolgen van toetreding van de gemeente Hardinxveld-Giessendam tot 

de Gemeenschappelijke Regeling en op basis van het onderzoek naar de mogelijkheid en gevolgen van het 

aangaan van een inkooprelatie met Molenwaard/Giessenlanden en/of Gorinchem te besluiten om toe te 

treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Tevens worden in het raadsvoorstel een aantal 

voorwaarden en uitgangspunten voorgesteld. 

2. De gemeenteraad periodiek op de hoogte te houden van de voortgang van de gesprekken die moeten leiden 

tot toetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. 

3. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten in de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden 

met in het bijzonder de gemeenten Gorinchem, Molenwaard en Giessenlanden alsmede, via het dagelijks 

bestuur van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, de 6 colleges van de gemeenten in Drechtsteden 

en de provincie Zuid-Holland op de hoogte te stellen van dit raadsvoorstel.  

4. Tevens de Algemeen Besturen van “de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard en Vijfheerenlanden”, 

“de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard”,  “de 

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap De Avelingen Groep” en de voorzitter van het bestuur 

van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffen en 

Waardebepaling (SVHW) te berichten over dit raadsvoorstel. 

5. Kennis te nemen van het Rapport van BMC en de daarin volgende opgenomen stukken: 

a) Rapport Burgerpeiling BMC; 

b) Offerte Gorinchem; 

c) Inventarisatieanalyse door Drechtsteden; 

d) Impactanalyse door Drechtsteden. 

6. Kennis te nemen van de Aanvullende notitie BMC 

7. Kennis te nemen van de gezamenlijke brief Molenwaard/Giessenlanden 

8. Kennis te nemen van het Validatiememorandum Deloitte en in te stemmen met de reactie daarop 

9. Kennis te nemen van het advies van de controller en in te stemmen met de reactie daarop 

10. Kennis te nemen van het voorlopige OR-advies 
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Besluit: 

AKKOORD 

 

 Akk. Bespr. Opmerkingen 
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Samenvattende tekst “Uit het gemeentehuis” 

 

Zie persbericht.  
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Vervolg adviesnota d.d. 4 juni 2015 Nr.:  

Onderwerp:  

 

Inleiding 

Op 19 december 2014 heeft de gemeenteraad besloten om een verzoek tot gezamenlijk onderzoek te doen aan 

de bestuursorganen van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden naar de mogelijkheid en de gevolgen 

van toetreding van de gemeente Hardinxveld-Giessendam tot de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. 

Ook is besloten om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op financieel vlak wanneer de huidige organisatie 

met de huidige samenwerkingspartners wordt gecontinueerd met als uitgangspunt het waarborgen en 

versterken van de bestuurskracht van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Dit door het verkennen van 

mogelijkheden tot inkopen van diensten bij de gemeente Gorinchem en/of Molenwaard/Giessenlanden ten 

behoeve van het oplossen van de gesignaleerde kwetsbaarheden. Deze onderzoeksresultaten worden afgezet 

tegen de onderzoeksresultaten in de context van toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. 

 

Beoogd effect 

De raad een voorstel voorleggen naar aanleiding van het onderzoek naar de mogelijkheid en gevolgen van 

toetreding van de gemeente Hardinxveld-Giessendam tot de Gemeenschappelijke Regeling en op basis van het 

onderzoek naar de mogelijkheid en gevolgen van het aangaan van een inkooprelatie met 

Molenwaard/Giessenlanden en/of Gorinchem.  

Tevens zorgvuldig te communiceren naar de colleges van betrokken gemeenten en algemeen besturen van 

gemeenschappelijke regelingen. 

 

Argumenten 

1.1 De gemeenteraad is het orgaan dat dient te besluiten 

De gemeenteraad heeft het politieke primaat op de bestuurlijke oriëntatie en dient derhalve besluiten te nemen 

over de richting van deze oriëntatie 

 

1.2 De gemeenteraad heeft het college een opdracht gegeven 

De gemeenteraad is opdrachtgever en heeft het college opgedragen om onderzoek te doen naar de 

mogelijkheid en de gevolgen van toetreding van de gemeente Hardinxveld-Giessendam tot de 

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en onderzoek te doen naar de mogelijkheid en de gevolgen van 

het aangaan van een inkooprelatie met Molenwaard/Giessenlanden en/of Gorinchem.  

 

2.1. De gemeenteraad dient op de hoogte te blijven van de voortgang 

Het is noodzakelijk om de gemeenteraad op de hoogte te blijven houden. Hiervoor zullen verschillende 

manieren worden gebruikt. Op die manier blijft de nadrukkelijk aan het stuur. 

 

3.1 / 4.1  Er wordt zorgvuldig gecommuniceerd 

Door het voorstel aan de gemeenteraad (en de bijbehorende documenten) ook ter beschikking te stellen aan 

betrokken actoren blijven zij op de hoogte van de voortgang en komt een raadsbesluit op 9 juli niet als een 

verrassing. 

 

5.1 / 6.1 / 7.1 / 8.1 / 9.1 10.1 Ten behoeve van het raadsvoorstel is het noodzakelijk kennis te nemen van de 

benoemde documenten 

De documenten bevatten het onderzoek van BMC (met een bijlagenboek) alsmede een validatiememorandum 

van Deloitte over het onderzoek. Ook is het advies van de Ondernemingsraad aan de WOR-bestuurder te 

lezen. 

 

8.1 / 9.1 De ingewonnen adviezen zijn voorzien van een reactie van het college 
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Ten behoeve van de zorgvuldigheid zijn er adviezen ingewonnen van de controller en Deloitte. Het college geeft 

middels een reactie aan op welke wijze met de adviezen zijn omgegaan. Ook heeft de gemeentesecretaris 

opmerkingen van het MT mondeling in het college ingebracht.  

 

Kanttekening 

1.1 Er worden onzekerheden doorgeschoven naar de toekomst 

Niet alles kan op voorhand worden onderzocht. Dit is een punt van zorg waar de leidinggevenden aandacht 

voor vragen. In een vervolgstadium worden de onzekerheden opgepakt en hebben de leidinggevenden de 

ambitie om deze onzekerheden succesvol te reduceren en op te lossen. 

 

Communicatie 

Het college voert op 16 juni 2015 een persgesprek.  

 

Vervolg 

Na het raadsbesluit van 9 juli 2015 zal het college uitvoering geven aan het besluit.  

 

Bijlagen 

Raadsvoorstel met bijlagen 


