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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-774783392 DOS-2020-

0008080

Onderwerp

Zienswijze Gedeputeerde Staten vrijwillige herindeling gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en

Westvoorne

Advies

1. Vast te stellen de brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

met de zienswijze van Gedeputeerde Staten op de vrijwillige herindeling van de

gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne;

2. Vast te stellen de brief waarmee de colleges van Burgemeester en Wethouders en de

raden van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne worden geïnformeerd

over de zienswijze van Gedeputeerde Staten;

3. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over de

zienswijze van Gedeputeerde Staten;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de zienswijze van Gedeputeerde

Staten.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

-  GS-brief aan minister BZK zienswijze vrijwillige herindeling gemeenten Brielle, Hellevoetsluis

en Westvoorne

-  GS-brief aan colleges en raden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

-  GS-brief aan PS over zienswijze vrijwillige herindeling gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en

Westvoorne

-  Herindelingsadvies Fusie FINAL na Raad.

-  Nota van beantwoording zienswijze herindeling aangepast na raad Final

-  Amendement Voorne aan Zee. Unaniem aangenomen in openbare raadsvergadering d.d. 23-

03-2021

-  Amendement Voorne aan Zee. Unaniem aangenomen in openbare raadsvergadering

Hellevoetsluis d.d. 23-03-2021

-  21 03 23 Herindelingsadvies amendement Westvoorne

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 25 mei 2021 25 mei 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Zie bijgevoegde brief (met bijlagen) aan Provinciale Staten.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Programma 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

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

Juridisch kader

Conform artikel 5, lid 3 van de Wet algemene regels herindeling is het vaststellen van de

bijgevoegde zienswijze een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. Het herindelingsadvies wordt

samen met deze zienswijze door Gedeputeerde Staten aan de minister van BZK gezonden. 

Op grond van artikel 6 van de Wet algemene regels herindeling verzoeken GS aan de minister

een voorstel voor een herindelingsregeling tot samenvoeging van de gemeenten Brielle,

Hellevoetsluis en Westvoorne per 1 januari 2023 te doen en dit voorstel binnen vier maanden aan

de ministerraad te zenden. Als gevolg van het eerder door de gemeenteraden van Brielle,

Hellevoetsluis en Westvoorne vastgestelde herindelingsontwerp, vallen genoemde gemeenten

conform artikel 21 van de Wet algemene regels herindeling onder preventief financieel toezicht.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Zie bijgevoegde brief (met bijlagen) aan Provinciale Staten.

 

3 Proces

 Zie bijgevoegde brief (met bijlagen) aan Provinciale Staten.

 

4 Participatie en rolneming

 

De provincie werkt in dit fusie- en veranderproces nauw samen met de gemeenten Brielle,

Hellevoetsluis en Westvoorne. Naast de formele rol als financieel toezichthouder op deze

gemeenten, vervult de provincie als partner een informele ondersteunende rol. De provincie

voorziet de gemeenten zo nodig van advies en staat hen met raad en daad terzijde. Mooie

voorbeelden hiervan zijn de adviserende rol bij het opstellen van een Strategische Visie, de

opgave op het vlak van participatie en de uitwerking van het kernenbeleid.

 

5 Communicatiestrategie

 Er is geen aanleiding om n.a.v. de zienswijze van GS over te gaan tot een actieve communicatie.

 


