Motie grenscorrectie Oudenhoorn
De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 2 juli 2015,
Overwegende dat:
• Bij een bevolkingsraadpleging de inwoners van de kern Oudenhoorn met een opkomst van
circa 70% en een meerderheid van circa 93% kenbaar hebben gemaakt dat zij onderdeel uit
willen maken van de gemeente Hellevoetsluis;
• Er inmiddels een rapport ligt in opdracht van de gemeente Nissewaard op grond waarvan
deze wens wordt afgewezen vanwege de door Nissewaard berekende financiële gevolgen
voor deze gemeente;
• Er over de inhoud en de uitkomsten van de berekeningen flinke discussies mogelijk zijn;
• Er inmiddels overleg gestart is tussen de colleges van Burgemeester en wethouders van de
gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis over een mogelijke overgang en de condities waaronder;
Spreekt als haar mening uit dat:
1. De raad van Hellevoetsluis tegemoet wil komen aan de wens van de inwoners van Oudenhoorn en bereid is om in te stemmen met een grenscorrectie tussen de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis, waarbij de kern Oudenhoorn wordt toegevoegd aan de gemeente
Hellevoetsluis;
2. Er geen financiële voordelen bij een dergelijke grenscorrectie voor de gemeente Hellevoetsluis behoeven te ontstaan, en deze dus budgettair neutraal kan en mag verlopen (dus ook
geen financiële nadelen);
3. Ter wille van een correcte berekening van de financiële gevolgen van deze grenscorrectie
voor de beide gemeenten een onafhankelijke derde, bij voorkeur de provincie Zuid-Holland te
vragen om deze gevolgen in beeld te brengen en tevens aan te geven hoe eventuele verrekeningen tussen de beide gemeenten dienen te verlopen;
4. Het vanwege de helderheid van het proces het noodzakelijk is dat het advies van deze onafhankelijke derde op voorhand door de beide gemeenten als bindend zal worden overgenomen.
En vraagt het college:
1. De mening van de raad van Hellevoetsluis als leidraad te hanteren in haar besprekingen met
de gemeente Nissewaard;
2. De resultaten van de besprekingen terug te koppelen aan de raad voordat het college tot besluitvorming over gaat;
3. De gemeente Nissewaard te vragen om, als de huidige besprekingen stagneren voor 1 november 2015, met de voorgestelde procedure in te stemmen;
4. De raad van de gemeente Nissewaard in kennis te stellen van de inhoud van deze
motie.
En gaat over tot de orde van de dag.
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