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ACHTERGROND 

Naar aanleiding van de herindeling van verschillende gemeenten per 
januari 2019 is in de Tweede Kamer gevraagd wat dit betekent voor 
de regiofunctie van Gorinchem (motie van der Molen). Bureau 
Berenschot heeft een onderzoek gedaan in het rapport: ‘Samen voor 
elkaar’. We zien dat de verschillende gemeenten door hun ligging te 
maken hebben met meerdere oriëntaties in de regio. 

De gemeenten liggen in vier verschillende provincies. Toch delen 
veel van hun inwoners dezelfde voorzieningen. Om de leefbaarheid 
van inwoners in de functionele regio ook in de toekomst te 
waarborgen is het belangrijk om hierover met elkaar om tafel te 
gaan. Daarom de conferenties op 13 juni en 27 november 2019. 

 

 

 

Op 13 juni en 27 november 2019 kwamen bestuurders van de gemeenten Altena, Gorinchem, Hardinxveld-
Giessendam, Molenlanden, Sliedrecht, Vijfheerenlanden en West Betuwe bij elkaar. Samen benoemden ze stappen ter 
versterking van de leefbaarheid in de ‘functionele regio’. Deze regio beslaat een gedeelte van elk van de genoemde 
gemeenten. De 120.000 inwoners in dit gebied zijn voor werkgelegenheid, onderwijs en ziekenhuiszorg afhankelijk van 
voorzieningen in Gorinchem. En Gorinchem is voor haar voorzieningen afhankelijk van het gebruik door deze 
inwoners. Ook heeft het gebied een gedeelde uitdaging als het gaat om bereikbaarheid. 

Rotterdam 

West Betuwe 

Utrecht 

Breda 

Eindhoven 

Gorinchem 

Hardinxveld-

Giessendam Sliedrecht 

Altena 
Dordrecht 

Zaltbommel 

Molenlanden 

Vijfheerenlanden 

4 SAMENWERKINGSTHEMA’S 

Tijdens de eerste conferentie zijn 4 thema’s 
vastgesteld waarop samenwerking in de 
functionele regio van groot belang is. Dit zijn 1) 
werkgelegenheid, 2) zorg, 3) onderwijs en 4) 
bereikbaarheid. Tijdens de 2e conferentie zijn de 
uitgangspunten voor deze thema’s verder 
uitgewerkt.  

Vervolgens is een ambtelijke werkgroep aan de 
slag gegaan om aan de hand van deze 
uitgangspunten tot concrete voorstellen te komen 
die tot verdergaande samenwerking kunnen 
leiden. Daarbij is als belangrijk uitgangspunt 
geformuleerd dat zoveel mogelijk wordt 
aangesloten bij reeds bestaande structuren. De 
stuurgroep van burgemeesters van de 7 

gemeenten is onlangs bij elkaar geweest om de 
stand van zaken te bespreken. 
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CONCLUSIES 

• 120.000 inwoners in ‘functionele regio’ voor dagelijkse 
leefbaarheid afhankelijk van voorzieningen in Gorinchem 
(werkgelegenheid,  onderwijs, (ziekenhuis)zorg. 

• Gedeelde opgave voor het gebied is ook: bereikbaarheid. 

• Deze voorzieningen staan onder druk, met directe 
kwetsbaarheid voor leefbaarheid van 120.000 inwoners. 

• 8 gemeenten waarin functionele regio ligt (Altena, 
Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, 
Sliedrecht, Vijfheerenlanden, West Betuwe en Zaltbommel) 
hebben naast Gorinchem ook andere oriëntaties en liggen in 
4 provincies. 

• Er is daarom nu geen bestuurlijke agenda of overlegtafel om 
samen zorg te dragen voor leefbaarheid van 120.000 
inwoners. 

• Historische gegroeide regionale verhoudingen vragen om 
meer ontmoeting en samenwerking. 

AANBEVELINGEN 

• Werk aan de sfeer van samenwerking. 

• Creëer bestuurlijke ontmoeting. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

RAPPORT BERENSCHOT 

STAND VAN ZAKEN JULI 2020 

WERKGELEGENHEID 

De samenwerking op dit thema kan worden versterkt door gebruik 
te maken van bestuurlijke tafels die er in dit gebied al zijn. Zo is er 
op het gebied van de agrarische economie al samenwerking tussen 
de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) en de Noordelijke 
Drechtsteden. De gemeente Altena gaat bij dit overleg aansluiten. 
Hetzelfde geldt voor de maritieme (maak) industrie waar de 
gemeenten Altena, Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht 
aansluiten bij het reeds bestaande AV-overleg om samen te kijken 
of tot een hernieuwde samenwerking kan worden gekomen. 

ONDERWIJS 

De stuurgroep heeft de intentie uitgesproken om op dit thema de 
samenwerking te intensiveren. Men wil samen met scholen en 
bedrijven in de functionele regio inzetten op een regionaal 
onderwijs- en innovatieprogramma ten behoeve van de 
(door)ontwikkeling van leerlijnen VMBO-MBO-MBO+/HBO en van 
‘crossovers’ tussen opleidingen. Daarbij wil men aansluiten bij de 
impuls die uitgaat van de recent toegekende regiodeal waarin de 
ontwikkeling van een Beroepen- en Innovatiecampus in Gorinchem 
met regionale ‘hotspots’ in de geest van de subsidie Sterke techniek 
aan het regionale onderwijs een belangrijk onderdeel is. In het 
najaar volgt een bestuurlijke conferentie speciaal rond dit thema, 
om dit samen met de triple helix partners verder uit te werken. 

ZIEKENHUISZORG 

Aan dit thema is door omstandigheden nog geen verdere 
uitwerking gegeven. Na het zomerreces zal dit verder worden 
opgepakt. 
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BEREIKBAARHEID 

Op het gebied van bereikbaarheid vindt in deze regio en met 
omliggende regio’s en gemeenten al veel overleg plaats. Zo is 
onlangs de “Mobiliteitsagenda Drechtsteden” vastgesteld met 
een stevige inbreng vanuit deze regio. En vindt in het MIRT A15 
traject structureel afstemming plaats met de ‘functionele regio’. 
Om ons gezamenlijk belang goed te blijven dienen is structureel 
overleg over de gezamenlijk inbreng en strategie omtrent het 
mobiliteitsvraagstuk. De gemeente Altena heeft aangegeven 
graag betrokken te willen worden bij het reeds bestaande overleg 
in de AV. De gemeente West Betuwe wil meer op regionaal 
niveau afstemming zoeken, omdat men ook participeert in 
afstemming in eigen omgeving. 

HOE VERDER? 

De stuurgroep heeft besloten om voorlopig geen nieuwe 
bestuurlijke conferentie te organiseren maar de verdere 
samenwerking nu eerst even op het niveau van deze thema’s 
vorm te geven. Na het zomerreces zullen de afspraken die op dat 
niveau zijn gemaakt worden geëffectueerd. De stuurgroep houdt 
daarbij vinger aan de pols over de voortgang daarvan. 


