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In onderstaand bericht geven we u een beeld van wat de afgelopen weken ten aanzien van
het fusietraject Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne heeft plaatsgevonden en waar aan
gewerkt wordt. Zoals in de Startnotitie Herindeling Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
van 8 juli is beschreven, onderscheiden we drie grote ‘producten’ die moeten worden
opgeleverd. Het eerste product is het Herindelingsontwerp en -advies, het tweede product is
de Strategische visie en het derde product is het Projectplan Voorbereiding Fusie. Daarnaast
loopt de oplevering van de Herindelingsscan en het Due Diligence onderzoek.
Herindelingsscan
De Provincie heeft de Herindelingsscan op 16 oktober jl. opgeleverd. Naast een uitgebreide
rapportage van de Herindelingsscan is ook een samenvatting opgesteld. De Herindelingsscan
zal als bijlage bij het Herindelingsontwerp worden gevoegd.
Due Diligence onderzoek
Op 16 oktober jl. levert BDO de totaalrapportage en de gemeentespecifieke rapportages
over het Due Diligence-onderzoek op. Deze rapportages worden direct na het beschikbaar
komen verspreid aan colleges en raden, waarbij nogmaals wordt gewezen op de
vertrouwelijkheid (conform de daartoe genomen raadsbesluiten eind september). Op 2
november vindt de presentatie door BDO aan de raden en colleges plaats. De resultaten van
het Due Diligence onderzoek zijn voor de gemeenteraden input bij de besluitvorming over
het Herindelingsontwerp.
Herindelingsontwerp en -advies
Het eerste product waarover de Startnotitie schrijft is het herindelingsontwerp en -advies.
Uiterlijk 31 maart 2021 moet het Herindelingsadvies worden gedeeld met GS PZH. De
afgelopen weken heeft de werkgroep gewerkt aan een eerste concept-Herindelingsontwerp,
dat is bijgevoegd. In deze versie is de feedback van de Provincie ZH, de managementteams
van de drie organisaties, het ART en het BRT waar mogelijk verwerkt. In een aparte memo
wordt een verdere toelichting gegeven op dit concept-Herindelingsontwerp en de te nemen
vervolgstappen. Anne-Marie Spahr van der Hoek (gemeente Hellevoetsluis) neemt als
deelprojectleider het opleveren van het Herindelingsontwerp, het doorlopen van het
zienswijzetraject en het opleveren van het Herindelingsadvies (eind maart 2021) voor haar
rekening.
Strategische visie
Het tweede product is een Strategische visie; een visie op de nieuwe gemeente die gedragen
wordt door inwoners, maatschappelijke instellingen, samenwerkingspartners, raden,
colleges en medewerkers van de drie gemeenten. Zoals beschreven in de Startnotitie
onderscheiden we twee fasen in het opstellen van de Strategische visie. In de eerste fase
wordt vanuit eerder opgehaalde input (lokale verkenningen) een ‘praatplaat’ opgesteld
waarin de belangrijkste onderwerpen voor de nieuwe gemeente zijn opgenomen. De input
op deze praatplaat vanuit de raden en de colleges is meegenomen in het
Herindelingsontwerp. Diana van der Kroon (gemeente Westvoorne) zal als deelprojectleider
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en met bijdragen van een grote groep belangstellende medewerkers uit de drie organisaties,
werken aan het realiseren van de strategische visie en het participatietraject dat daar deel
van uitmaakt. Uiterlijk 1 juli 2021 wordt de Strategische Visie vastgesteld, zodat die kan
dienen als basis voor de verdere uitwerking van het fusiespoor.
Projectplan Voorbereiding nieuwe gemeente
Het derde product is het Projectplan op basis waarvan de voorbereiding van de fusie
plaatsvindt. Het projectplan ´Voorbereiding nieuwe gemeente´ beschrijft de doelen die
worden beoogd met het voorbereidingsproces, de activiteiten die nodig zijn om deze doelen
te halen, de projectorganisatie die nodig is om deze doelen te realiseren en activiteiten uit te
voeren en de benodigde inzet van tijd en middelen. Andra van Meggelen (gemeente
Hellevoetsluis) is als deelprojectleider gestart met het opstellen van het projectplan en
betrekt daar medewerkers uit de drie organisaties bij. Besluitvorming over het Projectplan
door de gemeenteraden is voorzien eind 1e kwartaal 2021.
Communicatie
In- en externe communicatie en participatie gedurende het hele traject is uitermate
belangrijk. Bij de stukken voor deze vergadering treft u een update van de Communicatieactiviteiten aan.
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