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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 en Due Diligence onderzoek
De herindelingsscan is door de Provincie Zuid-Holland (PZH) op 15 september, conform
planning, aangeleverd voor ambtelijke toetsing. Dat wil zeggen dat behalve de eerder
betrokken ambtenaren nog niemand de herindelingsscan heeft ingezien. De uitkomsten uit
de scan worden op 30 september gepresenteerd aan de raden en colleges in een informele
bijeenkomst. Er is tijdens deze bijeenkomst tijd en ruimte voor het stellen van vragen. Op
moment van schrijven gaan we ervan uit dat deze presentatie plaatsvindt in de
Catharijnekerk te Brielle, waar raadsleden, collegeleden en een afvaardiging van
commissieleden de presentatie kunnen bijwonen. Tegelijkertijd leven we in onzekere tijden,
moeten we er rekening mee houden dat de corona-maatregelen worden aangescherpt en dat
de fysieke bijeenkomst op het laatst kan worden ingeruild voor een digitale bijeenkomst. We
rekenen op uw begrip hiervoor.
PZH heeft de mogelijkheid om naar aanleiding van deze bijeenkomst eventueel
aanpassingen door te voeren en zal de definitieve rapportage beschikbaar stellen aan raden
en colleges op 16 oktober as.
Op 17 juli 2020 is de opdracht voor het Due Diligence onderzoek gegund aan BDO. Het
onderzoek is officieel gestart op 7 augustus. BDO stelt een totaalrapportage op en drie
gemeentespecifieke rapportages, die op 12 oktober aan raden en colleges beschikbaar
worden gesteld. Op 2 november vindt de presentatie door BDO aan de raden plaats. Locatie
(fysiek/digitaal) en tijdstip wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
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 is een groep ‘schrijvers’ (medewerkers uit de drie gemeenten) gestart met
het Herindelingsontwerp. In bijgevoegde notitie treft u ter bespreking een geannoteerde
Inhoudsopgave aan van het Herindelingsontwerp.
Een paar onderdelen lichten we graag nader toe.
- Op 14 september heeft met de gemeenteraden aan de hand van de praatplaat een
eerste gesprek plaatsgevonden over de strategische visie op de nieuwe gemeente. Dit
gesprek wordt ook met de colleges gevoerd. Uitkomsten uit beide bijeenkomsten zullen
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worden betrokken in het Herindelingsontwerp als het gaat om ‘de nieuwe gemeente,
wie zijn we straks?’
Op 15 september jl. heeft de bestuurlijke consultatie van buurgemeente Nissewaard
plaatsgevonden; de uitkomsten van deze consultatie worden verwerkt in het
Herindelingsontwerp. De consultatie van de overige buurgemeenten en regionale
partners zal plaatsvinden gedurende de periode dat het Herindelingsontwerp ter inzage
ligt. Buurgemeenten en regionale partners zullen hier begin oktober over worden
geïnformeerd.
Op 26 oktober zal het eerste concept van het Herindelingsontwerp in de Fusiecommissie
worden besproken. Het definitieve concept zal op 10 november door de colleges worden
besproken en 16 december door de raden.

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. Op 14
september en 22 september zijn raden en colleges gevraagd om te reflecteren op het
‘droombeeld’ van de nieuwe gemeente. Eind september zal de ambtelijke organisatie om
input worden gevraagd. Dit beeld op hoofdlijnen wordt opgenomen in het
Herindelingsontwerp. Vervolgens wordt vanaf november (tweede fase) het
participatietraject ten behoeve van de strategische visie met de samenleving gestart.
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 een 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. De planning is erop gericht om vanaf
begin oktober te starten met het opstellen van het projectplan. Op dit moment worden de
gedachten gevormd over de wijze waarop het projectplan kan worden gerealiseerd, met
optimale betrokkenheid uit de drie organisaties. 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 de Communicatie- en
participatiestrategie aan. Voor wat betreft de externe communicatie in september en
oktober, zijn en worden de volgende activiteiten ontplooid:
• 21 september gaat een voortgangsbericht uit met daarin de laatste
voortgangsinformatie over de fusie.
• In september is gestart met de voorbereidingen voor een Fusiewebsite; de
verwachting is dat deze begin oktober live gaat.
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Begin oktober wordt een informele persconferentie georganiseerd over de voortgang
tot dan toe (bijvoorbeeld over de stand van zaken Herindelingsontwerp).
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