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Stand van zaken bestuurlijke ontwikkelingen Voorne
Geachte Statenleden,
Bij brief van 28 oktober 2019 informeerde gedeputeerde Vermeulen u over de stand van zaken
van de bestuurlijke ontwikkelingen op Voorne. In aanvulling daarop ontving u nadere informatie in
onze “Update bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Holland” van 10 december 2019. Met deze brief
informeren wij u over de actuele stand van zaken rond de bestuurlijke ontwikkelingen op Voorne.
In vervolg op de drie geslaagde (informele) bijeenkomsten van de colleges en raden eind 2019,
werk(t)en zowel Brielle, Westvoorne als Hellevoetsluis aan een open en gezamenlijk proces.
De inzet daarbij was gericht op een door de drie raden te nemen eensluidend principebesluit.
Vooruitlopend daarop spraken de raden afzonderlijk hun intenties uit rond de bestuurlijke
toekomst van hun gemeenten.
Brielle
Op 28 januari 2020 besprak de raad van Brielle het rapport “Op weg naar onze bestuurlijke
toekomst”. De raad van Brielle sprak unaniem de voorkeur uit dat zij de bestuurlijke toekomst van
de gemeente Brielle ziet als deel van een fusiegemeente Voorne samen met Hellevoetsluis en
Westvoorne. In het rapport zijn vanuit raad, samenleving en ambtelijke organisatie van Brielle en
externe bronnen een aantal kernwaarden benoemd ten aanzien van een eventueel fusieproces,
en voor de (nieuwe) gemeente en (nieuwe) organisatie. De belangrijkste kernwaarden zijn het
behoud van de eigen identiteit en het eigen karakter van de verschillende woonkernen, behoud
van de voorzieningen, nabijheid van dienstverlening en een gedifferentieerd woningaanbod in de
kernen. De raad onderschreef deze kernwaarden. De raad vond ook dat er aan de voorkant
duidelijkheid moet zijn over de uitgangssituatie van de verschillende gemeenten en pleitte
daarom voor een uitgebreid financieel onderzoek.
Westvoorne
Op 19 februari 2020 besprak de raad van Westvoorne het rapport de “Eindrapportage
Bestuurlijke Toekomst Westvoorne”. De raad van Westvoorne besloot unaniem om voor een
gemeentelijke herindeling met de gemeenten Brielle en Hellevoetsluis te gaan. Belangrijke door
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de raad genoemde kernwaarden zijn de leefbaarheid van de kernen (kleine kernenbeleid) en een
goede dienstverlening voor de inwoners. Andere belangrijke aandachtspunten zijn de positie van
het gemeentelijk woonbedrijf en de besteding van de vrijgekomen Eneco-gelden. De raad is zich
bewust van de kwetsbare financiële positie van de drie gemeenten op Voorne en wil dat er
gedegen onderzoek komt. Naast een door de provincie op te stellen financiële scan wil men een
diepgaand onderzoek gericht op de financiën en de organisatie (due diligence onderzoek).
Hellevoetsluis
Na Brielle en Westvoorne nam ook de raad van Hellevoetsluis op 5 maart 2020 unaniem het
historische besluit om samen met Brielle en Westvoorne één gemeente op Voorne te gaan
vormen. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2023. De sfeer was feestelijk: er werden gedichten
voorgedragen en verlovingsringen overhandigd. Wel werd gewezen op de zorgelijke financiële
situatie van Hellevoetsluis en het belang van een gedegen financieel onderzoek.
Bijeenkomst colleges
Op 1 0 maart 2020 kwamen de drie colleges van B&W bijeen, waarbij zij de start van het werken
aan een nieuwe gemeente Voorne feestelijk markeerden. Bij deze bijeenkomst deelde mevrouw
Jon Hermans haar verhaal over haar ervaringen bij de herindeling van de Hoeksche Waard.
Zij was daarbij betrokken vanuit haar rol als burgemeester van Oud-Beijerland. Alle raden van de
drie gemeenten op Voorne gaven de colleges de opdracht om een principebesluit uit te werken
gericht op een gemeentelijke herindeling van Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis.
De secretarissen namen de colleges mee in de eerste uitwerking van het principebesluit.
Principebesluit
Op 15 april 2020 stelden de raden van Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis allen unaniem het
principebesluit vast gericht op de vorming van één nieuwe gemeente op Voorne met ingang van 1
januari 2023. De raden van Brielle en Hellevoetsluis kwamen in afgeslankte vorm bijeen, maar
met voldoende aanwezigen (want een vergaderquorum) om besluiten te kunnen nemen.
De raad van Westvoorne vergaderde online. Bij alle raden was sprake van een grote mate van
eensgezindheid en de sfeer was positief. Men wil nu voortvarend aan de slag om samen te gaan
bouwen aan de vorming van één nieuwe gemeente per 1 januari 2023. Belangrijk daarbij is wel
dat zorgvuldigheid gaat voor snelheid.
Herindelingsontwerp en -advies
Aan de colleges is gevraagd een plan van aanpak op te stellen voor het voorbereiden van het
fusietraject en dat uiterlijk in mei 2020 aan de raden te presenteren. De eerste formele stap in het
kader van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) is het vaststellen van een
Herindelingsontwerp samenvoeging Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis.
Dit herindelingsontwerp wordt eind 2020 vastgesteld door de raden, zodat eind 2020 / begin 2021
de zienswijzeprocedure doorlopen kan worden. Uiterlijk 1 april 2021 dient het door de raden
vastgestelde Herindelingsadvies samenvoeging Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis bij de
provincie te worden ingediend. Conform artikel 5 lid 3 van de Wet arhi stellen wij een zienswijze
vast die samen met het herindelingsadvies voor 1 juli 2021 naar de minister van BZK wordt
gestuurd. Daarna is de minister van BZK aan zet om de wetgevingsprocedure in gang te zetten.

2/3

Ons kenmerk

PZH-2020-737183238

Financiële scan
Vanaf het moment dat de raden het herindelingsontwerp vaststellen (eind 2020), staan de drie
gemeenten onder preventief (financieel) arhi-toezicht van de provincie. Samen met de drie
gemeenten zullen we afspraken maken over de precieze invulling daarvan. De provincie is
inmiddels samen met de gemeenten op Voorne gestart met het opstellen van een financiële scan.
Deze scan geeft een beeld van de financiële positie van de fictieve gemeente Voorne door
onderzoek te doen naar de financiële positie van de drie gemeenten. Ook geeft de scan inzicht in
de belangrijkste financiële effecten van een herindeling.
Samenwerking op Voorne
Het verheugt ons dat de gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis gezamenlijk een
belangrijke stap hebben gezet naar de vorming van één nieuwe gemeente op Voorne. Wij
hebben er alle vertrouwen in dat de gemeenten de samenwerking op Voorne een goed vervolg
geven. In lijn met de tot dusver door de provincie verleende inzet, zullen wij de gemeenten met
raad en daad terzijde blijven staan en waar nodig een stimulerende en faciliterende rol vervullen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en houden u op de hoogte
van de bestuurlijke ontwikkelingen en vervolgstappen in dit proces op Voorne.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Afschrift aan:

- Raden en burgemeester en wethouders van de gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis
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