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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-737183238 DOS-2017-
0006104

Onderwerp

Stand van zaken bestuurlijke ontwikkelingen Voorne

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de stand van zaken met de
bestuurlijke ontwikkelingen op Voorne.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de stand van zaken met de bestuurlijke
ontwikkelingen op Voorne.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
GS-brief aan Provinciale Staten over de stand van zaken met de bestuurlijke ontwikkelingen op
Voorne

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 19 mei 2020 26 mei 2020
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1 Toelichting voor het College

 

In de achterliggende periode informeerde u Provinciale Staten over de bestuurlijke ontwikkelingen

op Voorne. Zo informeerde gedeputeerde Vermeulen de Staten bij brief van 28 oktober 2019 en

ontvingen PS uw “Update bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Holland” van 10 december 2019.

 

Vanaf begin 2020 hebben de gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis belangrijke

stappen gezet in de aanloop naar de vorming van één nieuwe gemeente op Voorne. 

De gezamenlijke inzet van de gemeenten was gericht op een door de drie raden te nemen

eensluidend 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. Dat is een belangrijke én historische stap. 

Men is nu voortvarend aan de slag gegaan met de vorming van één nieuwe gemeente op Voorne. 

De eerste formele stap daarin is het opstellen en vaststellen van een herindelingsontwerp in het

kader van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). Zie hiervoor ook paragraaf 3.

 

Gelet op het belang om Provinciale Staten goed aangehaakt te houden bij het proces op Voorne,

wordt u voorgesteld om Provinciale Staten te informeren met de bijgevoegde brief. Deze brief

bevat de stand van zaken met actuele bestuurlijke ontwikkelingen en de beoogde vervolgstappen. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0 

Programma   : 1 . Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s.

 

Juridisch kader

Er zijn juridische gevolgen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Zie hiervoor de tekst in paragraaf 1 en de bijgevoegde brief aan Provinciale Staten.

3 Proces

 

De gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis werk(t)en aan een open en gezamenlijk

proces. De gemeenten zijn primair zelf aan zet, aangezien het gaat om hun bestuurlijke toekomst.

De provincie vervult hierbij een actieve stimulerende en faciliterende rol. De lijnen met de

gemeenten zijn kort en de ondersteunende adviserende rol van de provincie wordt door de

gemeenten gewaardeerd. In de achterliggende periode vonden op alle niveaus intensieve

(ambtelijke en bestuurlijke) contacten plaats met de betrokken burgemeesters, colleges, raden,

griffiers en (strategische) beleidsadviseurs. Zo verzorgde de provincie eind vorig jaar onder meer

een voorlichtingsavond voor de colleges en raden over participatie en kleine kernenbeleid, de

stappen in het kader van de Wet arhi en het preventief (financieel) arhi-toezicht. De provincie

wordt gezien als een belangrijke partner voor het vervolgproces. De gemeenten stellen het op

prijs dat de provincie actief blijft meedenken in het proces en hen waar nodig ondersteunt.
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De eerste formele stap in het kader van de Wet arhi is het opstellen van een Herindelingsontwerp

samenvoeging Brielle, Westvoorne, 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 stelt u een zienswijze vast die samen met het

herindelingsadvies voor 1 juli 2021 naar de minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties wordt gestuurd. Daarna is de minister aan zet om de wetgevingsprocedure in

gang te zetten. 

 

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 worden afspraken gemaakt 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.

 

Parallel aan de wettelijke procedure starten de gemeenten met het fusie- en verandertraject. 

Belangrijke door de raden benoemde uitgangspunten voor het proces zijn eensgezindheid en

gelijkwaardigheid. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2023. Van belang daarbij is wel dat

zorgvuldigheid gaat voor snelheid.

 

4 Participatie

 

In paragraaf 3 is de (formele) rol van de provincie in het kader van de wettelijke arhi-procedure en

het financieel toezicht genoemd. Naast toezichthouder is de provincie een belangrijke partner van

de gemeenten, waarbij de provincie een actieve stimulerende en faciliterende rol vervult in de

(ambtelijke en bestuurlijke) contacten. De provincie blijft de gemeenten adviseren rond hun

opgave en vragen op het vlak van participatie (vormgeven betrokkenheid inwoners, ondernemers

en maatschappelijk middenveld, delen van best practises), de uitwerking van het kleine

kernenbeleid en de algehele aanpak en opzet van het vervolgproces. Opzet is om de gemeenten

financieel te ondersteunen met het verstrekken van een subsidie in het kader van het versterken

van de intergemeentelijke samenwerking (aanstelling zware project- en procesbegeleider).

Zonodig volgt op bestuurlijk niveau overleg met de burgemeesters, de colleges en/of (de leden

van) de Stuurgroep die het proces begeleidt (rol gedeputeerde Vermeulen en/of de cdK).

5 Communicatiestrategie

 

Voor het vervolgproces geldt dat de gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis zelf aan zet

zijn waar het gaat om de communicatie over het proces in de aanloop naar de vorming van één

gemeente op Voorne. De raden en colleges van genoemde gemeenten ontvangen een afschrift

van uw brief aan Provinciale Staten. Van belang is dat u Provinciale Staten geregeld informeert

over de actuele bestuurlijke ontwikkelingen en vervolgstappen op Voorne.


