Koninklijke onderscheiding Theo Boerman
Er zijn niet veel mensen, die kunnen zeggen dat zij na 16 jaar raadslid te zijn geweest, ook nog eens
16 jaar wethouder werden. Theo Boerman is een uniek persoon. Voor het raadslidmaatschap is hij
in 2007 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In 2006 trad hij aan als wethouder in een
Hardinxveld-Giessendam, dat op dat moment in financieel zwaar weer verkeerde. Hij schuwde er
niet voor om impopulaire maatregelen te nemen, zoals het verhogen van de gemeentelijke
belasting, om de dreiging van artikel 12 (van de financiële-verhoudingswet) of andere maatregelen
die de autonomie van de gemeente zouden beperken. Daardoor bereikte hij wel dat HardinxveldGiessendam weer financieel gezond werd en kon hij toch de scholenstrook (het project dat de
problemen veroorzaakt had) laten realiseren, die niet alleen voor ons dorp belangrijk was, maar
voor de hele regio. Dit soort maatregelen vielen hem wel zwaar, vooral als je ook in het dorp woont;
je neemt liever populaire beslissingen, maar als een goed bestuurder overzag hij het geheel. Zijn
bestuurlijk inzicht, hij heeft altijd naast het belang van zijn partij en van het dorp, het belang van de
regio voor ogen, is prijzenswaardig. En vanwege zijn grote inzet voor zaken die er voor hem toe
doen en zijn vermogen om alles duidelijk voor iedereen uiteen te zetten, lukte het hem bijna altijd
om iedereen in processen mee te nemen en zaken tot een goed einde te brengen. Mede dankzij de
inzet van Theo Boerman zijn de volgende zaken gerealiseerd:
•

•

•

Samenwerking met de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
Wethouder Theo Boerman heeft zich in 2006 al hard gemaakt voor een samenwerking met
buurgemeentes om zo de taken van de gemeente naar behoren te kunnen uitvoeren en door zijn
inspanningen is ook de raad en zijn eigen politieke partij (SGP) daarin meegegaan. Door het
samenwerken via de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden kon de gemeente HardinxveldGiessendam zelfstandig verder.
Toetreding tot de regio Drechtsteden
Wethouder Theo Boerman heeft zich in de periode van 2016-2018 weer hard gemaakt voor meer
samenwerking in de regio. Uiteindelijk is toen grotendeels door zijn inzet de raad overstag gegaan
tot de toetreding tot de Drechtsteden en dus het uitstappen uit de regio
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Hij heeft de raad steeds in kleine stapjes uitvoerig
meegenomen wat de financiële consequenties waren voor de gemeente, maar ook wat de
voordelen zouden worden van deze toetreding. Ook is mede door zijn inzet de raad overtuigd
geraakt van de noodzaak om aan te sluiten bij een groter samenwerkingsverband. Hij heeft als een
onbaatzuchtig bestuurder een ware impuls gegeven aan de samenwerking in Zuid-Holland Zuid.
Door zijn uitleg heeft bijvoorbeeld ook de Bedrijfskern (ondernemersvereniging in HardinxveldGiessendam) een draai gemaakt en is deze vol voor de regionale samenwerking met Drechtsteden
gegaan. Op die manier trad een vliegwiel in werking die een boost gaf aan regionale samenwerking
buiten de overheden om.
Rapport commissie Deetman
Na de toetreding van Hardinxveld-Giessendam tot de regio Drechtsteden ontstond al snel de
discussie of het samenwerkingsmodel voldoende realisatiekracht kon ontwikkelen. Er was
behoefte de verantwoordelijkheid voor de thema's wonen, werken en bereikbaarheid primair bij
de zeven gemeenten van de Drechtsteden te leggen. Onder leiding van oud-minister Wim
Deetman heeft een voorbereidingscommissie zich gebogen over hoe het anders moest binnen de
gemeenschappelijk regeling. Het ontbrak de regio aan daadkracht om bijvoorbeeld voldoende
huizen te bouwen en banen te creëren. Volgens Deetman zette het gebrek aan daadkracht ,,de
toekomst van grootstedelijke voorzieningen en de leefbaarheid in de gehele regio'' onder druk.
Wethouder Boerman heeft in deze commissie een belangrijke rol gespeeld als het gaat om
duidelijke en daadkrachtige besluitvorming. Daarbij had hij, naast het belang voor HardinxveldGiessendam, met name oog voor de noodzakelijke kansen die het zou opleveren voor de regio
Drechtsteden. Zijn feilloze gevoel voor politieke- en bestuurlijke verhoudingen heeft de regio
geholpen de regionale governance significant te verbeteren.
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Aansluitend heeft hij diezelfde vaardigheden ingezet om een bijdrage te leveren aan het
omvormen van een regionale Gemeenschappelijke regeling aangestuurd door een politiek model,
om te vormen naar een model met een servicegemeente en een zelfstandige Sociale dienst. Ook
daarbij heeft zijn scherpe oog voor verhoudingen geleid tot een breed draagvlak en een
voorspoedige besluitvorming.
Hierbij heeft hij opgetreden als een rasbestuurder voor de gehele regio.
Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting
Wethouder Theo Boerman heeft een trekkersrol gespeeld bij de totstandkoming van de
Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting. Er is vanuit ambtelijke collegiale
geleding gekeken of er op het gebied van het beheer van de openbare verlichting een mogelijkheid
was om een samenwerking tussen de gemeenten in het gebied tussen de Lek en de Merwede te
creëren. Toen dit het geval was, heeft decorandus de taak op zich genomen om dit van de grond
te krijgen. Bijna alle gemeenten in dit gebied zijn, mede door zijn verdiensten, toegetreden tot
deze organisatie. Hij is persoonlijk bij elke gemeente langs geweest om die te overtuigen van de
meerwaarde van deze samenwerking. Dit is gelukt en sinds 2009 bestaat Bureau Openbare
Verlichting. Dit bureau voert de regie namens de 6 huidige gemeenten over het werk van de
aannemer voor het technische onderhoud en stemt ondergrondse storingen af met netbeheerder
Stedin. Door deze bundeling van krachten heeft de aannemer met één opdrachtgever te maken,
wat duidelijkheid geeft en bijdraagt aan een hoge efficiencygraad. Tegelijkertijd ontstaat er een
goede functiescheiding. Ook vinden er gezamenlijke inkoopactiviteiten plaats, waarbij, door grote
inkoopvolumes, gunstigere condities kunnen worden overeengekomen. Wethouder Theo
Boerman is jarenlang voorzitter van de GR geweest. Hij heeft zich persoonlijk bijzonder hard
gemaakt om deze GR Bureau Openbare Verlichting van de grond te krijgen.
De wethouder als verbinder
Als wethouder is de heer Boerman een echte verbinder. Het wethouderschap is dan niet slechts
een baan, maar meer een passie. Hij bezit de voortreffelijke eigenschap om mensen op een lijn te
krijgen. Dit bleek onder andere wel bij de discussie over hondenpoep in de gemeente.
Hondenliefhebbers stonden in eerste instantie loodrecht tegenover de inwoners die de overlast
ervoeren. Hij liet alles heel grondig uitzoeken, hoeveel hondenpoep lag er nu werkelijk, dit ging
zelfs zo ver dat er een telling in de parken plaatsvond. Hij ging met beide partijen in gesprek, bracht
ze samen en kweekte zo wederzijds begrip. Dit leidde uiteindelijk tot uitrenvelden voor honden,
die tot op de dag van vandaag in gebruik zijn. Een staaltje van burgerparticipatie dat in
Hardinxveld-Giessendam in dit tijd nog geen gemeengoed was.
Hardinxveld-Giessendam is in het verleden meerdere keren getroffen door extreme regenval. Op
veengronden met een hoge waterstand betekende dat, dat er meerdere huizen onderliepen en
bewoners enorm getroffen werden met zeer grote gevolgen. De emoties liepen hierbij hoog op,
maar wethouder Boerman liep hier niet voor weg. Hij ging in gesprek met de bewoners, hoe
moeilijk ook, en waakte voor te grote toezeggingen. Tegelijkertijd ging hij er wel mee aan de slag
en het lukte hem om het Waterschap Rivierenland zo ver te krijgen te gaan investeren in het
watersysteem om verbeteringen aan te brengen zodat de overlast minder snel zou optreden. Het
lukt hem ook Rijkswaterstaat te overtuigen van de noodzaak om in geval van calamiteiten van weer
een enorme regenval direct op de rivier te mogen lozen. Dit ondanks dat het tegen het beleid van
Rijkswaterstaat in gaat. Het resultaat mag er ook zijn en bewoners worden minder snel getroffen
door wateroverlast. Een geweldige prestatie!
Verbreding A15/Betuweroute
Wethouder Theo Boerman verbindt ook regionaal bestuurders als het bijvoorbeeld gaat om de
verbreding van de A15 die vanuit westelijke richting net ophoudt voor Hardinxveld-Giessendam.
Hierdoor krijgt het dorp mogelijk meer last van verkeer, maar hij werkt hieraan uit regionaal belang
toch mee. Ook denkt hij regionaal als het gaat om gevaarlijke stoffen over de Betuweroute. Als
een van de weinige wethouders van een gemeente liggend aan de Betuweroute spreekt hij zich uit
dat vervoer van deze stoffen logischer over de Betuweroute kan plaatsvinden dan door het
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drukbevolkte spoor door Dordrecht en de Brabantse stedenrij. Door naar het grotere plaatje te
durven kijken heeft hij gezorgd voor verbinding en begrip.
Reinigingsdienst Waardlanden
Wethouder Theo Boerman is als initiatiefnemer betrokken geweest bij de Gemeenschappelijke
Regeling Reinigingsdienst Waardlanden, wat leidde tot de oprichting van de Reinigingsdienst in
2010. Vanaf 2010 tot 2019 is de heer Boerman plaatsvervangend voorzitter en portefeuillehouder
Financiën van Reinigingsdienst Waardlanden geweest. In deze functies is hij regelmatig als
adviseur, vertrouwenspersoon en raadsman geraadpleegd.
Zeker bij onderwerpen zoals inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, premievrije
ongeschiktheidsverzekering voor al het personeel, alsmede het generatiepact, liet de heer
Boerman zijn sociale gezicht zien en steunde de directeur volledig binnen het bestuur.
Mede door zijn inzet werd Waardlanden uitgebreid met de gemeente Leerdam en later Vianen.
Deze schaalvergroting was hard nodig om het voor de burger betaalbaar te houden.
Ook in een zeer ingewikkeld en gevoelig dispuut met de gemeente Gorinchem, heeft de heer
Boerman een spilfunctie vervuld. Door zijn integere en behoedzame bemiddeling werd dit conflict
opgelost. De heer Boerman werd hier ervaren als een deskundige, integere en stabiele bestuurder
op wie altijd een beroep kon worden gedaan.

Vanwege de bijzondere verdiensten, betrokkenheid en buitengewoon bijzondere inzet van de heer
Theo Boerman in zijn politieke loopbaan voor de samenleving in de gemeente HardinxveldGiessendam, de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en de regio Drechtsteden heeft onze Koning
besloten hem te bevorderen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

