
Openbare raadsvergadering d.d. 23 maart 2021.
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AmendementVoorne aan Zee

De gemeenteraad in de vergadering bijeen op 23 maart 2021, sprekend over het voorstel tot

vaststelling van het herindelingsadvies en in kennis gesteld van het advies van de fusiecommissie van

15 maart 2021 over de voorgestelde gemeentenaam na de fusie op 1 januari 2023 van Brielle,

Hellevoetsluis en Westvoorne.

Constaterende

Dat er bij de besluitvorming van het herindelingsadvies de mogelijkheid is voor de raden om de naam

van de nieuwe gemeente nog nader vast te stellen.

Overwegende

Dat er na lezen van de Ziensw ijzen en andere signalen uit de samenleving na een brede discussie in

de fusiecommissie een voorkeur is voor de naam Voorne aan Zee.

Besluit :

Het voorgesteld besluit in zijn geheel te vervangen door:

1. De nota van beantwoording van de zienswijzen op de herindeling van Brielle, Hellevoetsluis

en Westvoorne aan te passen voor wat betreft de naamgeving van de nieuwe gemeente en

de nota van beantwoording vervolgens vast te stellen;

2. Als naam van de nieuwe gemeente in het herindelingsadvies op te nemen: Voorne aan Zee;

3. Het herindelingsadvies Voorne, met als doel per 1 januari 2023 te komen tot een herindeling

van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne met verwerking van de naam

Voorne aan Zee gewijzigd vast te stellen;

4. De colleges van B&W van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne te verzoeken

het gewijzigde herindelingsadvies, inclusief de gew ijzigde nota van beantwoording, te

versturen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland met het verzoek om deze

-voorzien van een posit ieve zienswijze -toe te sturen aan de minister van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelat ies.

En gaat over tot de orde van de dag

Wim Smit Frans-Joost Heijboer 
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Henk Abrahams
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Johan 't Mannetje
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Een eensluidend amendement is ingediend in de gemeenteraden van We

op initiat ief van de raadsleden Dick Bosgieter en Marco Mentink.


