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1. Inleiding

Op 16 december 2020 hebben de raden van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne het herindelingsontwerp om te komen tot een
samenvoeging van de drie gemeenten vastgesteld.
Vanaf 23 december 2020 tot 17 februari 2021 is het herindelingsontwerp ter inzage gelegd en hebben inwoners, maatschappelijke organisaties, omliggende
gemeenten en andere verbonden partijen de mogelijkheid gekregen om hun zienswijze kenbaar te maken. 

Dankwoord

Allereerst willen wij alle indieners hartelijk danken voor het indienen van een zienswijze. Uit de zienswijzen komt duidelijk het beeld naar voren dat het
maatschappelijk draagvlak voor het fuseren groot is. 

Adviezen en aandachtspunten uit de zienswijzen

De ingediende zienswijzen zijn voor ons heel waardevol in de trajecten richting de fusie, zeker omdat veel zienswijzen ook adviezen en aandachtspunten
bevatten.Zo worden er bijvoorbeeld bestuurlijke adviezen aangedragen rondom de nieuwe organisatie zoals het kiezen van een duidelijk profiel, het tijdig
communiceren over de voordelen van een fusie richting de inwoners en het tijdig aangeven van knelpunten bij (bestuurlijke) partners. Ook worden er
ambtelijke adviezen aangedragen zoals het zorgen voor een heldere sturingsvisie, met missie, visie en goede afspraken over rollen, het zorgen voor een
zorgvuldig plaatsingsproces en het tijdig beginnen hiermee en het kijken naar hoe de samenwerking binnen netwerkorganisaties de eigen organisatie verder
kan versterken. Tenslotte wordt ook het aanwijzen van zogenaamde kernwethouders als advies genoemd.

Daarnaast worden er ook aandachtspunten meegegeven, zoals het houden van aandacht voor  regionale samenwerking en participatie en het behouden van
identiteit van de kernen. Uitdagingen voor de nieuwe gemeente die worden genoemd zijn onder andere de majeure woningbouwopgave van sociale
woningbouw en het zoeken naar een oplossing voor leefbaarheid voor ouderen. 
Genoemd wordt ook het belang van wijkgericht werken cq de kerngerichte aanpak en het belang van herkenbaarheid en benaderbaarheid richting lokale
organisaties. Ook het versterken van de burgerkracht, versterken van zelfredzaamheid en sociale vitaliteit worden als belangrijke thema’s gezien, evenals de
jeugdhulp en de samenwerking met het onderwijs. Tenslotte wordt ook aandacht gevraagd voor werken aan een verbeterde bereikbaarheid en het
vernieuwen van de economie.

Er wordt aandacht gevraagd voor welke visie de gemeente heeft op diverse thema’s, zoals toerisme & recreatie, natuurbeheer, cultuur en historisch erfgoed
en het culturele, educatieve en sociaalmaatschappelijk veld. Ook dient er ruimte te zijn voor maatschappelijke opgaven. De suggestie wordt gedaan om deze
thema’s terug te laten komen in de strategische visie.

Naamgeving 
Door middel van de zienswijzeprocedure die heeft plaatsgevonden na vaststelling van het Herindelingsontwerp is de naam Voorne gevalideerd. Mede

vanwege diverse zienswijzen en andere signalen uit de samenleving en de brede discussie  die heeft plaatsgevonden  in de fusiecommissie heeft dit

geresulteerd in een amendement over de naamgeving. Met het vaststellen van het amendement is in de drie gemeenteraden het Herindelingsadvies met de

verwerking van de naam Voorne aan Zee gewijzigd vastgesteld.  



2. Ontvangen zienswijzen

Voor het overzicht van de ontvangen zienswijzen wordt verwezen naar het overzicht zoals deze is opgenomen in Bijlage 1.

In totaal zijn er 33 zienswijzen ontvangen. De ingediende zienswijzen zijn in deze nota gerubriceerd naar onderwerp en afzender. Eerst zijn de belangrijkste
punten en argumenten uit de zienswijze samengevat, gevolgd door onze reactie daarop. Iedere rubriek wordt afgesloten met een conclusie.

3. Zienswijzen van omliggende gemeenten

1. Zienswijze van gemeente Nissewaard
Samenvatting:
Nissewaard hecht ten behoeve van een krachtige regionale samenwerking waarde aan een bestuurskrachtige buurgemeente met een duidelijke
identiteit. Aanpak van gezamenlijke opgaven en ambities worden versterkt door één sterke partner op Voorne. Indiener heeft zorgen dat het
fusietraject de samenwerking ondermijnt en adviseert daarom om tijdig knelpunten aan te geven. Indiener stelt dat drie Nissewaardse kernen zich
op het eiland Voorne bevinden en dat de naam Voorne daardoor geografisch niet helemaal overeenkomt met het gebied. Toch is indiener ook
positief: Voorne-Putten met twee gemeenten verstevigt positie richting provincie, Zuid-Hollandse Delta en de MRDH ten aanzien de regionale
opgaven. Indiener is voor het continueren van de samenwerking na de fusie.
Reactie zienswijze:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze zienswijze. Door middel van de
zienswijzeprocedure die heeft plaatsgevonden na vaststelling van het Herindelingsontwerp is de naam Voorne gevalideerd. Mede vanwege diverse
zienswijzen en andere signalen uit de samenleving en de brede discussie  die heeft plaatsgevonden  in de fusiecommissie heeft dit geresulteerd in
een amendement over de naamgeving. Met het vaststellen van het amendement is in de drie gemeenteraden het Herindelingsadvies met de
verwerking van de naam Voorne aan Zee gewijzigd vastgesteld.Wij zijn ons bewust van de (extra) inzet die gevraagd wordt binnen het fusietraject,
maar wij gaan ervan uit dat de samenwerking op goede voet wordt voortgezet.
Conclusie:
De zienswijze heeft geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

2. Zienswijze van gemeente Goeree-Overflakkee
Samenvatting:
De gemeente Goeroe-Overflakkee is positief over de fusie en geeft adviezen mee. De regionale invloed zal worden vergroot en ook intern zal
worden gemerkt dat er geen (beleids)concurrentie meer is. Belangrijk is een duidelijk profiel te kiezen.  Daarnaast zijn een decentraal kernenbeleid,
versterken van de burgerkracht en sociale vitaliteit belangrijke thema’s. Hierbij hoort het aanwijzen van zogenaamde kernwethouders. Tot slot is het
advies van gemeente Goeree-Overflakkee meer te bezuinigen dan strikt noodzakelijk is om de begroting sluitend te krijgen en op die manier ruimte
te maken voor nieuw beleid. Dan kan de nieuwe gemeente ook wat laten zien.
Reactie op zienswijze:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze positieve zienswijze en de constructieve
houding als basis voor een vruchtbare, regionale samenwerking in de toekomst. De adviezen van indiener zullen worden meegenomen.



Conclusie:
De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

3. Zienswijze van gemeente Hoeksche Waard
Samenvatting:
De gemeente Hoeksche Waard geeft tips mee om zowel in bestuurlijk als ambtelijk opzicht de gemeente Voorne een vliegende start te geven. Een
voordeel van de fusie is het meer integraal werken. Dit zorgt onder andere voor een eenduidige aanpak.. Daarnaast ziet de gemeente Hoeksche
Waard ontwikkelpotentie op diverse gebieden. De samenwerking tussen de gemeenten loop nu goed, maar met één gemeente Voorne voorziet de
Hoeksche Waard een snellere en eenduidigere samenwerking. De fusie zal ervoor zorgen dat binnen de Zuid-Hollandse Delta een sterkere speler
zal ontstaan en de delta een relevante partner is voor bijvoorbeeld de Drechtsteden. Ook liggen dan binnen de MRDH kansen. De Hoeksche
Waard geeft de nieuwe gemeente het advies mee een krachtenveldanalyse te laten uitvoeren. Tot slot noemt de Hoeksche Waard negen
bestuurlijke en vijf ambtelijke adviezen. Bij de bestuurlijke adviezen wordt onder andere stilgestaan bij het tijdig communiceren van voordelen van
de fusie richting de inwoners, het tijdig opstellen van de profielen voor de nieuwe burgemeester en griffier die bij de nieuwe gemeente moeten
passen en het nader kijken naar de organisatiestructuur van de nieuwe gemeente. De vijf ambtelijke adviezen bestaan onder andere uit het zorgen
voor een heldere sturingsvisie, met missie, visie en goede afspraken over rollen, het zorgen voor een zorgvuldig plaatsingsproces en het tijdig
beginnen hiermee en het kijken naar hoe de samenwerking binnen netwerkorganisaties de eigen organisatie verder kan versterken.
Desgewenst helpt gemeente Hoeksche Waard zowel bestuurlijk als ambtelijk graag om de gemeente Voorne een vliegende start te geven.
Reactie zienswijze:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze positieve zienswijze en de constructieve
houding als basis voor een vruchtbare, regionale samenwerking in de toekomst. De adviezen van indiener zullen worden meegenomen.
Conclusie:
De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

4. Zienswijze van gemeente Barendrecht
Samenvatting:
Gemeente Barendrecht bedankt voor de uitnodiging om een zienswijze te geven op het voornemen tot gemeentelijke herindeling. Barendrecht heeft
geen opmerkingen over dit voornemen en wenst de nieuwe gemeente succes bij het traject om te komen tot één bestuur en één organisatie.
Daarnaast kijkt gemeente Barendrecht uit naar continuering van de prettige regionale samenwerking met de gemeente Voorne.
Reactie zienswijze:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van een zienswijze en de constructieve houding
als basis voor een vruchtbare, regionale samenwerking in de toekomst. 
Conclusie:
De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.



5. Zienswijze van gemeente Rotterdam
Samenvatting:
De gemeente Rotterdam steunt het herindelingsvoorstel en de fusieplannen van harte. De gemeente Rotterdam hecht aan een goede
samenwerking in en met de regio(gemeente) en geeft graag nog het volgende mee:
- Regionale samenwerking
De fusie is van groot  belang voor de oplossingen van bovengemeentelijke vraagstukken op het gebied van o.a. duurzaamheid, veiligheid,
economie en een sterke positionering in de regionale samenwerkingsverbanden, naar buurgemeenten, provincie en Rijk. Gemeente Rotterdam
hecht eraan om met de nieuwe gemeente te verkennen wat Rotterdam en de nieuwe gemeente bindt en gezamenlijk bezighoudt.
- Participatie
Een goed en zorgvuldig participatieproces is van groot belang door draagvlak en om een toekomstbestendige gemeente te worden. Ook de
verbinding tussen de tien kernen in de nieuwe gemeente is van belang. Door opgave- en kerngericht te werken worden de kwaliteiten van de
nieuwe gemeente versterkt, mits daar een goede rol wordt neergelegd voor de lokale democratie. De gemeente Rotterdam is bereid om kennis te
delen over deze manier van werken.
Reactie zienswijze:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze positieve zienswijze en de constructieve
houding als basis voor een vruchtbare, regionale samenwerking in de toekomst. De adviezen van indiener zullen worden meegenomen.
Conclusie:
De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

4. Zienswijzen van verbonden partijen en andere maatschappelijke organisatie en instellingen

6. Maasdelta
Samenvatting 
Indiener stelt positief tegenover de fusie te staan. Een fusie kan schaalvoordelen opleveren, waardoor een kwalitatieve impuls gegeven kan worden
aan de gebiedsontwikkeling en volkshuisvesting op Voorne. Tegelijkertijd zijn er ook grote uitdagingen, zoals de majeure woningbouwopgave van
sociale woningbouw en het zoeken naar een oplossing voor de Vestia-problematiek. Een goede samenwerking is van belang en indiener gaat
graag voor de fusie op 1 januari 2023 hierover bestuurlijk in gesprek om de gezamenlijk oplossingsrichtingen te verkennen.
Reactie op zienswijze: 
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze positieve zienswijze. Samenwerking met
indiener is ook in de nieuwe gemeente Voorne belangrijk en door een afvaardiging van de fusiegemeenten zal met indiener op termijn in gesprek
worden gegaan om gezamenlijk opgaven en mogelijkheden te verkennen. In het kader van de strategische visie wordt er gewerkt aan open digitale
tool. Indiener wordt uitgenodigd hier gebruik van te maken, indien de tool gereed is. Meer informatie over de strategische visie staat op:
https://www.naar1gemeenteopvoorne.nl/wat-is-de-strategische-visie
Conclusie:
De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.



7. Adviesraad Sociaal Domein Westvoorne
Samenvatting 
Indiener staat positief tegenover fusie en vindt de naam Voorne goed gekozen en onderbouwd. Wel wordt een verzoek gedaan tot Wmo-loket ook
in Brielle en Westvoorne. Verzocht wordt de Identiteit van de kernen te behouden, zie o.a. de dorpsvisies.
Reactie op zienswijze: 
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze positieve zienswijze en de constructieve
houding als basis voor een vruchtbare, regionale samenwerking in de toekomst. Wij vinden het een zeer positieve ontwikkeling dat de voorzitters
van de drie Adviesraden Sociaal Domein reeds een oriënterend gesprek hebben gehad. De adviezen van indiener worden meegenomen. 
Conclusie:
De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

8. Stichting SBO
Samenvatting 
Indiener is een welzijnsorganisatie, waarop dit moment 170 vrijwilligers actief zijn. Indiener kijkt naar het herindelingsontwerp dat inwoners niet
kwetsbaarder maar juist kansrijker maakt. Indiener sluit aan bij de verwachting dat de fusie op Voorne een meerwaarde heeft op klantgerichtheid,
kwaliteit, kosten, kracht in de regio en kansen voor medewerkers. Voor de doelgroep en vrijwilligers is een samenhangend, consistent, eenduidig
voorzieningen niveau en dienstenaanbod binnen het Sociaal Domein van groot belang. Hier liggen kansen en mogelijkheden. Met betrekking tot de
strategische visie vraagt indiener aandacht te behouden voor de identiteit van de kernen en wijkgericht werken cq kerngerichte aanpak. Indiener
pleit ervoor de lijn van herkenbaarheid en benaderbaarheid door te trekken naar lokale organisaties; weet wat er bij inwoners leeft en speelt.
Indiener ziet behoud van eigen identiteit, versterken zelfredzaamheid en een gelijke aanpak als belangrijke pijlers van de zienswijze. Tegelijkertijd is
een gevoel van verbondenheid tussen de inwoners van de 10 kernen een voorwaarde voor een succesvolle samenvoeging.
Reactie op zienswijze: 
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze positieve, opbouwende zienswijze. 
De adviezen van indiener voor wat betreft focus op behoud van eigen identiteit, versterken zelfredzaamheid en een gelijke aanpak worden
meegenomen.
In het kader van de strategische visie wordt er  gewerkt aan open digitale tool. Indiener wordt uitgenodigd hier gebruik van te maken, indien de tool
gereed is. Meer informatie over de strategische visie staat op: https://www.naar1gemeenteopvoorne.nl/wat-is-de-strategische-visie.
Conclusie:
De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

9. Zienswijze van Winkeliersvereniging Struyste Hoeck
Samenvatting:
Positief tegenover de samenvoeging. Heeft de voorkeur voor de naam Voorne aan Zee. De naam is bijna ‘gratis’ marketing in de promotie om hier
te wonen, werken of recreëren.
Reactie zienswijze:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze positieve zienswijze. Door middel van

https://www.naar1gemeenteopvoorne.nl/wat-is-de-strategische-visie.


de zienswijzeprocedure die heeft plaatsgevonden na vaststelling van het Herindelingsontwerp is de naam Voorne gevalideerd. Mede vanwege
diverse zienswijzen en andere signalen uit de samenleving en de brede discussie  die heeft plaatsgevonden  in de fusiecommissie heeft dit
geresulteerd in een amendement over de naamgeving. Met het vaststellen van het amendement is in de drie gemeenteraden het
Herindelingsadvies met de verwerking van de naam Voorne aan Zee gewijzigd vastgesteld..
Conclusie:
De zienswijze heeft geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

10. Zienswijze van Catharina Thuis op Voorne
Samenvatting:
Indiener ondersteunt de fusie volmondig. Heeft dit ook al aangegeven door te kiezen sinds het najaar 2020 voor de naam ‘Catharina, thuis op
Voorne’. Indiener vraagt aandacht voor de beleidsbepalende demografische ontwikkeling: vergrijzing. Indiener verwijst naar he t programma
Ouderen Voorne en vraagt om een dominante plaats voor de sector zorg en welzijn bij economische activiteiten. De samenhang tussen cure en
care, tussen ziekenhuiszorg-huisartsenzorg-thuiszorg-intramurale zorg, tussen welzijn en zorg, tussen vrijwillige zorg en professionele zorg, met
ruimtelijke ordening en innovatieve woonvormen bepalen volgens indiener in belangrijke mate de toekomstige leefbaarheid voor ouderen. Indiener
biedt een bijdrage aan voor de vormgeving van de te ontwikkelen strategische visie. Indiener ziet uit naar een verdere intensivering van de
samenwerking, waarbij de korte lijnen als plezierig worden ervaren.

Reactie zienswijze:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze positieve zienswijze en de constructieve
houding als basis voor een vruchtbare, regionale samenwerking in de toekomst. Wij onderschrijven het belang van het oog hebben voor de sector
welzijn en zorg bij economische activiteiten binnen de nieuwe gemeente, met hierbij de ontwikkeling op de thema’s vergrijzing en ontgroening. In
het kader van de strategische visie wordt er gewerkt aan een open digitale tool. Indiener wordt uitgenodigd hier gebruik van te maken, indien de
tool gereed is. Meer informatie over de strategische visie staat op: https://www.naar1gemeenteopvoorne.nl/wat-is-de-strategische-visie.

Conclusie:
De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

11. Zienswijze van Theater de Twee Hondjes
Samenvatting: Indiener is positief over de fusie. De nieuw te vormen gemeente zal meer slagkracht hebben wat de inwoners, bedrijven en
voorzieningen ten goede komt. Het is de wens van indiener om in de toekomst educatie een grotere plaats in te laten nemen dan nu het geval is.
Indiener werkt samen met het Brestheater in Brielle. De theaters stemmen de programmering en marketing op elkaar af zodat de inwoners op
Voorne zo goed mogelijk worden bediend. Directie van beide theaters onderzoeken hoe deze samenwerking in de toekomst verder vorm kan
worden gegeven. In het herindelingsontwerp is nog geen ruimte voor maatschappelijke opgaven. Indiener denkt dat het van belang is bij het
opstellen van de strategische visie aandacht te besteden aan de rol van culturele voorzieningen voor de economische en sociaal-maatschappelijke
ontwikkeling van de nieuwe gemeente. Indiener denkt graag mee over de bijdrage van cultuur aan de nieuwe gemeente Voorne.   
Reactie zienswijze:

https://www.naar1gemeenteopvoorne.nl/wat-is-de-strategische-visie.


Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze positieve zienswijze. Wij onderschrijven
het belang van cultuur binnen de nieuwe gemeente. In het kader van de strategische visie wordt er gewerkt aan open digitale tool. Indiener wordt
uitgenodigd hier gebruik van te maken, indien de tool gereed is. Meer informatie over de strategische visie staat op:
https://www.naar1gemeenteopvoorne.nl/wat-is-de-strategische-visie.
Conclusie:
De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

12. Zienswijze van Stichting Kunst en Cultuur Brielle
Samenvatting:
De stichting ziet weinig over het onderwerp ‘cultuur’ terugkomen in het herindelingsontwerp. In de praatplaat (hoofdstuk 6.2 van het
herindelingsontwerp) ontbreekt cultuur zelfs, en dat, terwijl er een stadsdebat is geweest, waaruit naar voren is gekomen dat dit voor de
samenleving belangrijk is. De stichting wil toewerken naar een gezamenlijke identiteit met activiteiten die een regionale uitstraling hebben en geeft
aan dat een krachtige, slagvaardige gemeente hieraan bijdraagt.
De stichting wil samen met gemeente bouwen om te genieten van culturele mogelijkheden en het rijke cultuurhistorische erfgoed.
Reactie zienswijze:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze zienswijze. Cultuur zal worden
meegenomen in het te ontwikkelen beleid en visie op de nieuwe gemeente. Hierin zal kunst en cultuur zeker een plaats krijgen. Om inwoners te
laten meedenken over de nieuwe gemeente, wordt een participatieproces gestart. Meer informatie over dit participatieproces:
https://www.naar1gemeenteopvoorne.nl/wat-is-de-strategische-visie.
Conclusie:
De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

13. Zienswijze van Cura Mare
Samenvatting:
Indiener verwacht dat de fusie zal leiden tot een vernieuwd elan en intensivering en uitbreiding van de onderlinge samenwerking, gebaseerd op de
ervaring van de samenvoeging van de gemeenten op Goeree-Overflakkee. Momenteel wordt samengewerkt aan het programma ouderenzorg
Voorne, samen met de drie gemeenten op Voorne, huisartsengroepen Cohaesie en Haringvliet CuraMare, Careyn en Catharina, thuis op Voorne.
CuraMare wil zorg dichtbij aanbieden waar dat kan en verder weg als dat moet. Het aanbod op Voorne, poliklinieken in Hellvoetsluis en Brielle,
thuiszorg op Voorne en het aandeel in Spijkenisse Medisch Centrum zijn zichtbare vormen van de ambitie. Indiener wil graag met andere
zorgpartijen die actief zijn in de drie gemeenten en samen met de drie gemeenten meedenken en een presentatie geven op hun visie op de
gewenste en de benodigde ontwikkelingen op zorg- en welzijnsgebied in het verzorgingsgebied van CuraMara waar Voorne een belangrijk
onderdeel van uit maakt.

Reactie zienswijze:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze positieve zienswijze. Ook bedanken wij
indiener voor het aanbod om mee te denken over de visie op de gewenste en benodigde ontwikkelingen binnen zorg- en welzijnsgebied. In het



kader van de strategische visie wordt er gewerkt aan een open digitale tool. Indiener wordt uitgenodigd hier gebruik van te maken, indien de tool
gereed is. Meer informatie over de strategische visie staat op: https://www.naar1gemeenteopvoorne.nl/wat-is-de-strategische-visie.

Conclusie:
De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

14. Zienswijze van Bibliotheek Zuid Hollandse Eilanden
Samenvatting:
Indiener ziet met plezier uit naar de gemeente Voorne. De beoogde fusie tot de gemeente Voorne zorgt voor meer gemak en efficiency en een
betere afstemming van beleid. Dat draagt bij aan een betere kwaliteit van de dienstverlening voor de inwoners in het werkgebied. 
Indiener maakt actief deel uit van het cultureel, educatief en sociaalmaatschappelijk veld in
de gemeenschap. Indiener praat graag mee over de strategische visie. Indiener wil een bijdrage leveren aan een krachtige, slagvaardige en
ambitieuze gemeente Voorne.
Reactie:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze positieve zienswijze. Cultuur en
educatie zullen worden meegenomen in het te ontwikkelen beleid en visie op de nieuwe gemeente. In het kader van de strategische visie wordt er
gewerkt aan open digitale tool. Indiener wordt uitgenodigd hier gebruik van te maken, indien de tool gereed is. Meer informatie over de strategische
visie staat op: https://www.naar1gemeenteopvoorne.nl/wat-is-de-strategische-visie.
Conclusie:
De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

15. Zienswijze van Edumare en Kindkracht
Samenvatting:
Indieners geven aan dat de doelstellingen in het herindelingsontwerp helder zijn en onderschreven worden. Indieners hebben momenteel te maken
met scholen in vijf verschillende gemeenten, die allen ook weer andere procedures en beleid hanteren. Het wordt door indieners daarom als
voordeel gezien om met één gemeente Voorne afspraken te maken, waarbij uitvoering en beleid dan eenduidig kan worden uitgevoerd voor de 26
scholen binnen de nieuwe gemeente op Voorne. Er worden drie aandachtspunten benoemd door indieners: instandhouding kleine scholen,
vertraging nieuwbouwprojecten en jeugdzorg. Aangegeven wordt dat bij gemeentelijke herindelingen andere opheffingsnormen gaan gelden,
waardoor het voortbestaan van een kleine school in gevaar kan komen. Indieners vragen om tijdig in gesprek te gaan hierover en afspraken te
maken over eventuele gevolgen. Tevens wordt aangegeven dat er vanuit gegaan wordt dat het fusietraject niet zorgt voor vertragingen bij
nieuwbouwprojecten door een mogelijke noodzakelijke toestemming van een orgaan zoals een Provincie. Indieners vragen ten derde om aandacht
voor de jeugdzorg waar de drie gemeenten al langere tijd op samenwerken. Mogelijk biedt de fusie versteviging van de uitvoering van taken binnen
de jeugdzorg, aangezien indieners van mening zijn dat de afgelopen tijd onduidelijkheid was over rollen, taken en procedures ten aanzien van de
organisatie van de jeugdhulp en de samenwerking met het onderwijs. Tot slot wordt aandacht gevraagd voor het principe ‘tijdens de verbouwing
blijft de winkel open’. Verzocht wordt om tijdens het proces de handen inéén te slaan en telkens kijken of de samenwerking nu  al ‘quick wins’ kan
opleveren, mogelijk door met één Lokale Educatieve Agenda te werken.
Reactie zienswijze:
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Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze zienswijze. Ook bedanken wij indieners
voor de onderschrijving van de doelstellingen en voor het aangeven van de drie aandachtspunten en zullen in overleg treden met de indieners.  In
het kader van de strategische visie wordt er gewerkt aan een open digitale tool. Indiener wordt uitgenodigd hier gebruik van te maken, indien de
tool gereed is. Meer informatie over de strategische visie staat op: https://www.naar1gemeenteopvoorne.nl/wat-is-de-strategische-visie.
Conclusie:
De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

16. Zienswijze van Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Samenvatting: 
Indiener is positief over de fusie en heeft complimenten en waardering voor de saamhorigheid, vastberadenheid en bestuurlijke slagvaardigheid die
de gemeenten in dit proces hebben laten zien en welke tot het mooie resultaat van het herindelingsontwerp hebben geleid. Met de fusie ontstaat
een stevige gemeente op de Zuidvleugel van de Metropoolregio, binnen een geografisch samenhangend gebied op Voorne. Het is een belangrijke
regio binnen de MRDH als het gaat om wonen, economie en toerisme en recreatie. Indiener is verheugd dat de nieuwe gemeente verder wil
bouwen aan een gemeente met een stevige bestuurlijke en ambtelijke organisatie op Voorne, die naar verwachting de nodige slagkracht zal laten
zien ten behoeve van verdere ontwikkeling van het gebied. Indiener blijft graag samenwerken aan een verbeterde bereikbaarheid en het
vernieuwen van de economie in de nieuw te vormen gemeente Voorne en kijkt uit naar een voortzetting van de goede samenwerking.
Reactie:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze positieve zienswijze en de constructieve
houding als basis voor een vruchtbare, regionale samenwerking in de toekomst.
Conclusie:
De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

17. Zienswijze van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Samenvatting: 
Indiener heeft geen inhoudelijk oordeel over de gemeentelijke fusie. Er zijn geen inhoudelijke bezwaren tegen het traject. Omdat indiener een
gemeenschappelijke regeling is, heeft de fusie van de gemeenten wel enkele consequenties voor de inwonersbijdrage en de stemverhouding in het
Algemeen Bestuur. De consequenties worden in de zienswijze geschetst.  
Reactie:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze zienswijze en het schetsen van de
consequenties van de fusie binnen de gemeenschappelijke regeling.
Conclusie:
De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

18. Zienswijze van Staatsbosbeheer
Samenvatting: 
Indiener is als samenwerkingspartner betrokken bij het recreatieschap Voorne-Putten. Indiener maakt van de gelegenheid gebruik waardering uit te
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spreken voor de huidige constructieve samenwerking en gaat ervan uit dat ook in de nieuwe situatie op een eenzelfde constructieve wijze wordt
samengewerkt aan de belangrijke taken op het gebied van recreatie- en natuurbeheer.

Reactie:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze positieve zienswijze.
Conclusie:
De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

19. Zienswijze van TOP Voorne
Samenvatting: 
Indiener onderschrijft het belang van de fusie en de bestuurlijke ambities van sterk en slagvaardig. De regionale energie strategie en
Omgevingswet verwachten van de lokale overheid dat ondernemers kunnen mee denken en gefaciliteerd worden. Indiener vraagt daarom om
vooraf bij zaken betrokken te worden. Voor wat betreft het innen van toeristenbelasting stelt indiener dat deze wordt gezien als een middel om een
toeristisch product te verbeteren en niet als een middel om de gemeentelijke begroting sluitend te maken. Indiener stelt dat de fusie ook een kans is
om samen met belanghebbenden toe te werken naar een visie waar de gemeente voor wil staan voor wat betreft toerisme en recreatie. 
Reactie:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze positieve zienswijze en de constructieve
houding als basis voor een vruchtbare samenwerking met de sector in de toekomst. Het inrichten van en uitvoering geven aan de toeristenbelasting
is een beleidsmatige keuze van de nieuwe gemeente. Toerisme en recreatie zullen worden meegenomen in het te ontwikkelen beleid en visie op de
nieuwe gemeente. In het kader van de strategische visie wordt er gewerkt aan een open digitale tool. Indiener wordt uitgenodigd hier gebruik van te
maken, indien de tool gereed is. Meer informatie over de strategische visie staat op: https://www.naar1gemeenteopvoorne.nl/wat-is-de-
strategische-visie.
Conclusie:
De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.
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5. Zienswijzen van inwoners

In totaal hebben bij de drie gemeenten 14 inwoners een zienswijze ingediend. Hierna zal per gemeente de ingediende zienswijze worden vermeld. 

Zienswijzen ingediend in Brielle

20. Zienswijze van inwoner 
Samenvatting 
Indiener stelt een aantal zaken aan de orde die volgens indiener gewaarborgd moeten blijven in de nieuwe gemeente. Zaken die aan de orde
worden gesteld zijn:
Kunst en cultuur/ prettig wonen en werken  /sportieve en culturele mogelijkheden/rijk historisch erfgoed / uitstekende voorzieningen voor
inwoners.
Continuïteit van inzet van vrijwilligers bij diverse activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en sport worden volgens indiener benoemd in het
herindelingsontwerp, maar op de wijze waarop deze continuering straks wordt gewaarborgd, wordt niet op ingegaan. Indiener doet enkele
suggesties over kunst en cultuur en geeft aan dat een verwijzing hiernaar in de praatplaat wordt gemist.
Indiener heeft tevens een tweede zienswijze ingediend, waarin wordt aangegeven dat hij de voorkeur heeft voor de naam “ Voorne”. 

Reactie op zienswijze: 
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze zienswijze. De aangedragen factoren
zullen worden meegenomen in het te ontwikkelen beleid en visie op de nieuwe gemeente. Hierin zal kunst en cultuur zeker een plaats krijgen.
Om inwoners te laten meedenken over de nieuwe gemeente, wordt een participatieproces gestart. De indiener van deze zienswijze zal worden
benaderd om hieraan deel te nemen. Meer informatie over dit participatieproces: https://www.naar1gemeenteopvoorne.nl/wat-is-de-strategische-
visie
Wij danken indiener tevens voor de suggestie voor de nieuwe gemeentenaam. Door middel van de zienswijzeprocedure die heeft
plaatsgevonden na vaststelling van het Herindelingsontwerp is de naam Voorne gevalideerd. Mede vanwege diverse zienswijzen en andere
signalen uit de samenleving en de brede discussie  die heeft plaatsgevonden in de fusiecommissie heeft dit geresulteerd in een amendement
over de naamgeving. Met het vaststellen van het amendement is in de drie gemeenteraden het Herindelingsadvies met de verwerking van de
naam Voorne aan Zee gewijzigd vastgesteld.
Conclusie:
De zienswijze heeft geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

21. Zienswijze van inwoner 
Samenvatting 
Indiener geeft aan de voorkeur te hebben voor de naam “ Voorne aan Zee”.

Reactie op zienswijze: 
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor de suggestie voor de nieuwe gemeentenaam. Door middel
van de zienswijzeprocedure die heeft plaatsgevonden na vaststelling van het Herindelingsontwerp is de naam Voorne gevalideerd. Mede
vanwege diverse zienswijzen en andere signalen uit de samenleving en de brede discussie  die heeft plaatsgevonden  in de fusiecommissie
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heeft dit geresulteerd in een amendement over de naamgeving. Met het vaststellen van het amendement is in de drie gemeenteraden het
Herindelingsadvies met de verwerking van de naam Voorne aan Zee gewijzigd vastgesteld.
Conclusie:
De zienswijze heeft geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

22. Zienswijze van inwoner 
Samenvatting:  
Indiener geeft aan de voorkeur te hebben voor de naam “ Voorne aan het water”. 

Reactie op zienswijze: 
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor de suggestie voor de nieuwe gemeentenaam. Door middel
van de zienswijzeprocedure die heeft plaatsgevonden na vaststelling van het Herindelingsontwerp is de naam Voorne gevalideerd. Mede
vanwege diverse zienswijzen en andere signalen uit de samenleving en de brede discussie  die heeft plaatsgevonden  in de fusiecommissie
heeft dit geresulteerd in een amendement over de naamgeving. Met het vaststellen van het amendement is in de drie gemeenteraden het
Herindelingsadvies met de verwerking van de naam Voorne aan Zee gewijzigd vastgesteld.
Conclusie:
De zienswijze heeft geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

23. Zienswijze van inwoner 
Samenvatting:
Indiener geeft aan de voorkeur te hebben voor de naam “ Voorne aan Zee”. Indiener stelt dat de voorgenomen naam “ Voorne” niet
correspondeert met de geografische grenzen. 
Reactie zienswijze:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor de suggestie voor de nieuwe gemeentenaam. Door middel
van de zienswijzeprocedure die heeft plaatsgevonden na vaststelling van het Herindelingsontwerp is de naam Voorne gevalideerd. Mede
vanwege diverse zienswijzen en andere signalen uit de samenleving en de brede discussie  die heeft plaatsgevonden  in de fusiecommissie
heeft dit geresulteerd in een amendement over de naamgeving. Met het vaststellen van het amendement is in de drie gemeenteraden het
Herindelingsadvies met de verwerking van de naam Voorne aan Zee gewijzigd vastgesteld.
Conclusie:
De zienswijze heeft geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

 



Zienswijzen ingediend in Hellevoetsluis

24. Zienswijze inwoner
Samenvatting:
Indiener verblijft 6 maanden per jaar op een camping in Rockanje en heeft een suggestie voor een nieuwe gemeentenaam namelijk Voorne-
Buiten.
Reactie op zienswijze:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor de suggestie voor de nieuwe gemeentenaam. Door middel
van de zienswijzeprocedure die heeft plaatsgevonden na vaststelling van het Herindelingsontwerp is de naam Voorne gevalideerd. Mede
vanwege diverse zienswijzen en andere signalen uit de samenleving en de brede discussie  die heeft plaatsgevonden  in de fusiecommissie
heeft dit geresulteerd in een amendement over de naamgeving. Met het vaststellen van het amendement is in de drie gemeenteraden het
Herindelingsadvies met de verwerking van de naam Voorne aan Zee gewijzigd vastgesteld.
Conclusie:
De zienswijze heeft geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

25. Zienswijze inwoner 
Samenvatting:
Indiener wijst op een van de doelen ‘het versterken van de financiële situatie van de ambtelijke organisatie’ en geeft enkele  voorbeelden en
adviezen hoe dit zou kunnen worden bereikt, zonder dat dit tekort doet aan de kwaliteit van de dienstverlening. De indiener mist tekst over de
toekomstige huisvesting van de organisatie.  
Reactie op zienswijze:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze zienswijze en de adviezen die hij
heeft gegeven. De toekomstige huisvesting van de organisatie maakt onderdeel uit van een van de bouwstenen die in de volgende fase wordt
uitgewerkt en zal daarin worden meegenomen.  
Conclusie:
De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

26. Zienswijze van inwoner 
Samenvatting:
Indiener wijst op de beweging dat de overheid dichter bij de inwoners staat en de gevolgen van de Blankenburgtunnel. Indiener verwijst naar de
regioakkoord betreffende woningbouw. Naar aanleiding van de afspraken is door de drie gemeenten een brief gestuurd over het gezamenlijke
woningbouwprogramma voor de gemeente op Voorne. Vanuit Hellevoetsluis zou er een verzoek voor meer woningbouw zijn. Indiener wijst op
de bereikbaarheid nu en na de aanleg van de Blankenburgtunnel. Indiener zou aan 7.2 op bladzijde 41 graag willen toevoegen dat de
gemeenten zich vanaf heden zo veel mogelijk houden aan het regioakkoord 2018-2030. Dit voorkomt dat een vertekend beeld zou ontstaan bij
de woningbouw binnen de drie gemeenten.



Reactie op zienswijze:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze zienswijze. De tekstsuggestie dat de
gemeenten zich vanaf heden zoveel mogelijk houden aan het regioakkoord 2018-2030, zal niet worden overgenomen. Ondanks de afspraken in
het regioakkoord wordt door de gezamenlijke gemeenten ingezet op het realiseren van meer woningen in bijvoorbeeld Boomgaard om zo aan
de stijgende behoefte naar woningen te kunnen voorzien.
Conclusie:
De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

 



Zienswijzen ingediend in Westvoorne

27. Zienswijze van inwoner 
Samenvatting:
Verzoek tot vermelding van plaatsnaam en gemeentenaam bij overlijden, geboorte, trouwen etc. Dus Rockanje en Voorne
Reactie op zienswijze:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor het indienen van deze zienswijze. Echter, er kan niets aan
een plaatsnaam op een geboorte- huwelijks- of overlijdensakte aanpast worden. De tekst is wettelijk geregeld.
Conclusie:
De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

28. Zienswijze van inwoner 
Samenvatting:
Suggestie voor de naam Voorne bij zee wordt ingebracht.
Bekend is dat Voorne de lading niet dekt en dat Brielle en in mindere mate Hellevoetsluis niet aan zee liggen. Voor toeristen klinkt Voorne bij
zee aantrekkelijker.
Reactie op zienswijze:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor de suggestie voor de nieuwe gemeentenaam. Door middel
van de zienswijzeprocedure die heeft plaatsgevonden na vaststelling van het Herindelingsontwerp is de naam Voorne gevalideerd. Mede
vanwege diverse zienswijzen en andere signalen uit de samenleving en de brede discussie  die heeft plaatsgevonden  in de fusiecommissie
heeft dit geresulteerd in een amendement over de naamgeving. Met het vaststellen van het amendement is in de drie gemeenteraden het
Herindelingsadvies met de verwerking van de naam Voorne aan Zee gewijzigd vastgesteld.

Conclusie:
De zienswijze heeft geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

29. Zienswijze van inwoner 
Samenvatting:
Indiener doet meerdere suggesties voor een gemeentenaam. (De) kop van Voorne
Voorns waterland  (denk aan broek op waterland), Westvoorne, Voorne west, (De)Tien van Voorne
 Of Iets met nesse, nis , nes , schor, (landtong, uiterwaarden ed) of kaag (stuk buitendijks land) :
Voornesse, Westnesse, Tienschor, Tiennesse, Drieschor, Drienes, Kaagvoorne / voornskaag, Westkaag, Kaagnesse, Driekaag /tienskaag
Iets met "oog", synoniem voor eiland: Voornsoog, Westoog



Reactie op zienswijze:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor de suggesties voor de nieuwe gemeentenaam. Door middel
van de zienswijzeprocedure die heeft plaatsgevonden na vaststelling van het Herindelingsontwerp is de naam Voorne gevalideerd. Mede
vanwege diverse zienswijzen en andere signalen uit de samenleving en de brede discussie  die heeft plaatsgevonden  in de fusiecommissie
heeft dit geresulteerd in een amendement over de naamgeving. Met het vaststellen van het amendement is in de drie gemeenteraden het
Herindelingsadvies met de verwerking van de naam Voorne aan Zee gewijzigd vastgesteld.

Conclusie:
De zienswijze heeft geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

30. Zienswijze van inwoner 
Samenvatting:
Indiener geeft aan de voorkeur te hebben aan de naam “ Voorne aan Zee”, omdat dit vanuit toeristisch oogpunt aantrekkelijker klinkt dan
Voorne. 
Reactie op zienswijze:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor de suggestie voor de nieuwe gemeentenaam. Door middel
van de zienswijzeprocedure die heeft plaatsgevonden na vaststelling van het Herindelingsontwerp is de naam Voorne gevalideerd. Mede
vanwege diverse zienswijzen en andere signalen uit de samenleving en de brede discussie  die heeft plaatsgevonden  in de fusiecommissie
heeft dit geresulteerd in een amendement over de naamgeving. Met het vaststellen van het amendement is in de drie gemeenteraden het
Herindelingsadvies met de verwerking van de naam Voorne aan Zee gewijzigd vastgesteld.
Conclusie:
De zienswijze heeft geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

31. Zienswijze van inwoner 
Samenvatting:
Indiener geeft aan de voorkeur te hebben aan de naam “ Voorne aan Zee”, omdat dit meer impact geeft naar toeristen toe.

Reactie op zienswijze:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor de suggestie voor de nieuwe gemeentenaam. Door middel
van de zienswijzeprocedure die heeft plaatsgevonden na vaststelling van het Herindelingsontwerp is de naam Voorne gevalideerd. Mede
vanwege diverse zienswijzen en andere signalen uit de samenleving en de brede discussie  die heeft plaatsgevonden  in de fusiecommissie
heeft dit geresulteerd in een amendement over de naamgeving. Met het vaststellen van het amendement is in de drie gemeenteraden het
Herindelingsadvies met de verwerking van de naam Voorne aan Zee gewijzigd vastgesteld.
Conclusie:
De zienswijze heeft geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

 



32. Zienswijze van inwoner
Samenvatting:
Indiener geeft aan de voorkeur te hebben aan de naam “Voorne aan Zee”, omdat dit toeristen van buiten het eiland aantrekt. 

Reactie op zienswijze:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor de suggestie voor de nieuwe gemeentenaam. Door middel
van de zienswijzeprocedure die heeft plaatsgevonden na vaststelling van het Herindelingsontwerp is de naam Voorne gevalideerd. Mede
vanwege diverse zienswijzen en andere signalen uit de samenleving en de brede discussie  die heeft plaatsgevonden  in de fusiecommissie
heeft dit geresulteerd in een amendement over de naamgeving. Met het vaststellen van het amendement is in de drie gemeenteraden het
Herindelingsadvies met de verwerking van de naam Voorne aan Zee gewijzigd vastgesteld.
Conclusie:
De zienswijze heeft geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

33. Zienswijze van inwoner 
Samenvatting:
Indiener stelt voor om de naam “ Voorne bij Zee” te gebruiken.

Reactie op zienswijze:
Wij (de gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) danken indiener voor de suggestie voor de nieuwe gemeentenaam. Door middel
van de zienswijzeprocedure die heeft plaatsgevonden na vaststelling van het Herindelingsontwerp is de naam Voorne gevalideerd. Mede
vanwege diverse zienswijzen en andere signalen uit de samenleving en de brede discussie  die heeft plaatsgevonden  in de fusiecommissie
heeft dit geresulteerd in een amendement over de naamgeving. Met het vaststellen van het amendement is in de drie gemeenteraden het
Herindelingsadvies met de verwerking van de naam Voorne aan Zee gewijzigd vastgesteld.
Conclusie:
De zienswijze heeft geleid tot wijzigingen in het herindelingsadvies.

 



Bijlage 1 Overzicht zienswijzen

 Datum ontvangst Indiener Standpunt ten aanzien van
voorgenomen herindeling

1. 15 januari 2021 Gemeente Nissewaard Positief
2. 22 januari 2021 Gemeente Goeree-Overflakkee Positief
3. 11 februari 2021 Gemeente Hoeksche Waard Positief
4. 15 februari 2021 Gemeente Barendrecht Positief
5. 17 februari 2021 Gemeente Rotterdam Positief
6. 13 januari 2021 Maasdelta Groep Positief
7. 28 januari 2021 Adviesraad sociaal Domein

Westvoorne
Positief

8. 9 februari 2021 Stichting SBO Positief
9. 16 februari 2021 Winkeliersvereniging Struytse Hoeck Positief
10. 16 februari 2021 Catharina Thuis op Voorne Positief
11. 16 februari 2021 Theater Twee Hondjes Positief
12. 16 februari 2021 Stichting Kunst en cultuur Brielle Positief
13. 11 februari 2021 Cura Mare Positief
14. 16 februari 2021 Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden Positief
15. 11 februari 2021 Edumare Positief
16. 17 februari 2021 MRDH Positief
17. 17 februari 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Positief
18 17 februari 2021 Staatsbosbeheer Positief
19. 17 februari 2021 TOP Voorne Positief
20. 14 januari 2021 en 

16 februari 2021
Inwoner Brielle Positief

21. 12 februari 2021 Inwoner Brielle nvt
22. 16 februari 2021 Inwoner Brielle nvt
23. 16 februari 2021 Inwoner Brielle nvt
24. 9 februari 2021 Inwoner Rotterdam nvt
25. 29 januari 2021 Inwoner Hellevoetsluis nvt
26. 16 februari 2021 Inwoner Hellevoetsluis nvt
27. 24 januari 2021 Inwoner Westvoorne nvt

28. 12 februari 2021 Inwoner Westvoorne nvt



29. 12 februari 2021 Inwoner Westvoorne nvt
30. 16 februari 2021 Inwoner Westvoorne nvt
31. 16 februari 2021 Inwoner Westvoorne nvt
32. 16 februari 2021 Inwoner Westvoorne nvt
33.  16 februari 2021 Inwoner Westvoorne nvt



Eén gemeente op

op 1 januari 2023

www.naar1gemeenteopvoorne.nl

http://www.naar1gemeenteopvoorne.nl

