Bijdrage D66 fractie Brielle m.b.t. Bestuurlijke Toekomst Brielle
Twee uitspraken vooraf
• De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent (Gandi)
• Leer van het verleden, leef in het heden en geloof in de toekomst
VZ. , collega’s , dames en heren als klein ventje gingen wij als gezin naar Laag Soeren op de
Veluwe op vakantie. Dit deden we samen met mijn oom en tante en twee nichtjes. Mijn
oom wekte bij de HAL en zij verhuurden zomerhuisjes: echte Rietveld huisjes, waarvan er nu
nog een te zien is in het Open Lucht Museum in Arnhem.
Als we daar op stap gingen met de fiets of gewoon wandelend dan gingen we van ANWB
paddenstoel naar ANWB paddenstoel. U kent ze wellicht nog wel, want ook hier in de buurt
zijn ze nog steeds te vinden. Van die vierkante paddenstoelen met die trapezium daken . Bij
die paddenstoelen moest je een keuze maken via de zwarte of rode pijlen. Je had een pijl
waar je vandaan kwam of waar je naar toe kon. Waar we vandaan kwamen was Laag Soeren
(op een gegeven moment zeer bekend, vertrouwd of de ene kant naar Dieren, de andere
kant naar Doesburg en de bijzonderste een pijl naar het NS station Dieren-Doesburg. Op dat
punt moest er dan een besluit genomen worden: blijven we in de buurt en bleef het zoals
het was en verkenden we elke keer aan de rand van onze omgeving iets nieuws of kozen we
een richting naar het onbekende”.
Vz en die beslissing maken we vandaag ook: blijven we bij het oude vertrouwde en proberen
we via intensievere samenwerking verder te gaan of kiezen we een andere richting, maar
willen we wel het vertrouwde meenemen. Bij die paddenstoel van toen werd overlegd met
gevoel voor ieders gedachte een keuze gemaakt. Doordacht om de dominante puberende
nichtjes van mij vrolijk binnen boort te houden.
Ook nu moeten we wel overwogen een besluit nemen, niet dat we nu dominante puberende
nichtjes of neefjes hebben (alhoewel) maar zorgvuldig moeten we kiezen welke kant we
opgaan. En dan doen we niet uit de losse pols.
In Brielle hebben raad- en commissieleden met collegeleden en zeer deskundige
ambtenaren een goed verdiepend rapport opgesteld. Hulde voor dit rapport en grote dank
voor de vele uren die hier in zijn gaan zitten. Politieke kleuren en voorkeuren zijn opzij gezet
om de voor van te voren gestelde vragen : Blijft Brielle zelfstandig, een fusie op Voorne; een
fusie op Voorne-Putten van antwoorden te voorzien. Een breed opgezet gedragen
participatietraject waarin we met elkaar (raads- en commissieleden, collegeleden) bijv met
de MoBrielle Brigade de wijken zijn in gegaan, gesproken hebben met vele inwoners,
ondernemers en organisaties. En er is veel kennis opgehaald. Dit leverde o.a. dat de
inwoners van Brielle vooral hechten aan hun eigen identiteit, hun onafhankelijkheid, hun
bestuurders dichtbij en aanraak baar, hun voorzieningen en vooral de persoonlijke
benadering. Verder uit onderzoek blijkt dat Klantgerichtheid in Brielle hoog scoort . Ook de
kwaliteit van de dienstverlening blijkt uit een klanttevredenheid onderzoek dat deze hoog is.
Tegelijkertijd moet gezegd worden dat beiden onder hoge druk staan omdat de
gemeentelijke organisatie zeer zijn best doet maar aan de grenzen van de mogelijkheden
staan .
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Als klein ventje wilde ik altijd naar Laag Soeren want dat was me bekend, ik hechtte daar
enorm aan en wilde dat niet kwijt. Die boodschap van onze inwoners , die grote
betrokkenheid dreunt nog door in de hoofden van onze fractieleden , net als toen die
afweging bij die paddenstoel. We weten wel wat we hebben………
Het rapport geeft ook aan dat de keuze nu niet uit de lucht is komen vallen. Al vanaf 2013 is
de gemeente Brielle en de raadsleden op de een of andere manier met dit onderwerp bezig;
kijkt u maar eens mee:
Onderzoeken met rapporten en nota’s over: een bestuurskrachtmeting, een veerkrachtig VP,
strategische samenwerking. Ambtelijke samenwerking, voortaan Voorne, bestuurs scan
Brielle, bedrijfsplan werkorganisatie Voorne, eenheid in verscheidenheid, verkenning
bestuurlijke toekomst en de verdieping hiervan.
En allemaal met die ene onderliggende vraag kunnen we de inwoners van Brielle bieden wat
ze nodig hebben, kunnen we dat betalen en levert het op wat nodig is.
Het rapport haalt ook het onderzoek aan van Korsten naar Kleine gemeenten aan en geeft
daar de sterke en zwakke en/of ontwikkelpunten aan van kleine gemeenten en geeft inzicht
in het scenario van Brielle als zelfstandige gemeente kijkende naar dat onderzoek van
Korsten . Duidelijk maakt dit scenario dat er bij zelfstandigheid een verdieping moet plaats
vinden met de samenwerking met andere gemeenten. Hier wordt ook duidelijk gemaakt dat
bij zelfstandig blijven de kwetsbaarheid van de gemeente toeneemt. Maar ook de
consequenties van het maken van een nieuwe organisatie, en consequenties bij een nieuwe
gemeente en dat dan kernenbeleid (dichtbij de inwoners) zeer belangrijk is. Dat er keuzes
gemaakt moeten worden die begrijpelijk zijn en goed moeten worden uitgelegd
Vz ik ben trots op onze gemeentelijke organisatie en ik kan zeggen dat we als fractie altijd
terecht kunnen als we vragen hebben of behoefte aan ondersteuning. Maar vz we bemerken
ook de kwetsbaarheid als er op beleidsterreinen maar 1 ambtenaar zit en deze wegvalt door
ziekte of gewoon lekker op vakantie is. Maar we kunnen zeggen onze ambtenaren zijn zeer
loyaal en werken keihard. Des ondanks piept en kraakt onze organisatie. Het ontbreken van
ambtelijke capaciteit heeft ook zijn invloed op de inbreng in de vele gemeenschappelijke
regelingen en de afhankelijkheid van anderen neemt toe, we staan soms letterlijk achteraan.
De OR schrijft in haar bijdrage m.b.t. de keuze hedenavond het volgende: geef antwoord op
de volgende vragen:
•
•
•

Wat is tijdig en wat is goede communicatie
Op welk level wordt de betrokkenheid van de medewerkers gelegd
Welke spelregels moeten aan de voorkantduidelijk zijn

Tijdig betekent voor ons : neem vooral de tijd neem in het proces geen overhaaste besluiten;
als het langer moet duren i.v.m de zorgvuldigheid dan doe je dat
Communicatie en betrokkenheid: communicatie is tweezijdig hou je aan dit principe, betrek
medewerkers bij het proces , hou ze betrokken, hoor ze, neem ze mee en vooral geen
spelletjes en een openhouding
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Welke spelregels: het is een schreeuw om een vooraf duidelijke opbouw van je
gemeentelijke organisatie; Bij het starten van een nieuwe organisatie betekent voor
iedereen dat de altijd vertrouwde structuren niet vanzelfsprekend blijvend zijn. We gaan iets
nieuws doen is bij fusie het credo in het belang van de inwoners.
Maar ook bij het blijven van een zelfstandig Brielle moet je goed kijken naar je organisatie.
Wat kom je tekort, wat moet bijgeplust worden en waar moet zeer intensief worden samen
gewerkt en wat zijn daarvan de consequenties op allerlei terreinen o.a. financieel.
We onderschrijven de kreet van de OR in deze : wat je ook besluit investeer in je mede
werkers.
VZ uit de gesprekken met de inwoners kwam vragen naar voren: hoe zit het nu met de
financiën . Je leest van alles, je hoort de eigen gemeente worstelen of niet, hoe zit het met
de belastingen, moeten er voorzieningen omwille van de financiën gesloten worden. Gaan
wij voor een ander betalen, hoe zit het met onze historische gebouwen etc. Kortom ook bij
de inwoners leven er vragen m.b.t. de financiën. .
De projectgroep heeft onderzoek gedaan wat aan te bevelen is m.b.t. de financiën.
In het rapport in hoofdstuk 6 staat:
“Zodra door de betrokken gemeenten een voorkeur voor fusie is uitgesproken of een
principebesluit tot herindeling is genomen, is het van belang dat de gemeenten zo snel
mogelijk inzicht krijgen in elkaars financiële situatie. Dat geeft inzicht in de startpositie
van de nieuwe gemeente en toont welke financiële armslag er is om gezamenlijke ambities
binnen de nieuwe gemeente op te pakken en een kwalitatief hoogstaande organisatie in
te richten. Daarnaast geeft het aan de voorkant duidelijkheid over de financiële problemen
en risico’s die gezamenlijk tijdens het fusietraject moeten worden opgelost of aangepakt,
om eventuele financiële risico’s voor de nieuwe gemeente te minimaliseren”.
Verder: een due diligence onderzoek is als objectivering van de financiële situatie en
uitgebreider dan de financiële scan van de provincie.
Vz dit steunen wij en onderstrepen dit, omdat wij vinden dat alle raadsleden van aale drie de
gemeenten die een belangrijk besluit moeten nemen inzicht in deze behoren te hebben.
Gezien de financiële positie van de drie gemeenten kan ik me voorstellen dat collega
raadsleden wel eens willen weten hoe het nu precies zit met de financiële situatie in Brielle
en de uitgangspunten en opmerkingen die tot nu toe gevoerd zijn en onderzoeken die nu
gaande zijn ( kijk in de bijgaande financiële bijlage er zitten opmerkelijke bij ). Omgekeerd
ben ik ook wel benieuwd naar de situatie in Hellevoetsluis (denk bijv aan Kickersbloem 3) en
in Westvoorne bijv het Woningbedrijf

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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In een bijlage bij het rapport zit een argumenten kalender, welke alle Voors en Tegens op
een rijtje heeft gezet. De Voors en Tegens komen allemaal uit het rapport. Ze geven een
goed beeld van de overwegingen die gemaakt kunnen worden.
Dit alles overziende, lezende het rapport, de gevoerde gesprekken en intern overleg heeft
onze fractie het volgende besloten:

- We steunen de richting gaande een fusie op Voorne, omdat we ook
zien dat het op den duur niet te vol te houden is te doen wat het beste
is voor de inwoners van Brielle, ook al zijn we zeer gehecht aan wat we
hier met elkaar hebben en trots dat we zo’n mooi participatie traject
hebben kunnen lopen. De inzichten verkregen door dit
participatietraject willen we meenemen.
-

Dit zijn

De kernwaarden welke zijn geformuleerd in hfd. stuk 7 van het rapport; ik
noem er enkele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

Oog en behoud van identiteit van steden en dorpen (kernenbeleid)
Behoud en versterken van de voorzieningen
Persoonlijke benadering van de dienstverlening (klantgericht werken)
Nabijheid van bestuur
Dorps- en wijkgericht werken
Gedifferentieerd woningaanbod
Betrokkenheid van medewerkers bij vormgeving van de organisatie
Een helder en transparant proces
Een externe procesbegeleider voor het organisatorische proces
Een externe procesbegeleider voor het bestuurlijke proces

Mbt een financieel onderzoek het due dilligence onderzoek (zojuist
genoemd)
•
•

•

Willen wij:
De gezamenlijke raden op Voorne geven de opdracht een due dilligence onderzoek
te doen naar de financiële situatie van de drie gemeenten
De raden stellen in gezamenlijk overleg de onderzoeksvragen op en willen een
onafhankelijk onderzoeksbureau welke op dit moment niet verbonden is aan een
van de die gemeenten
De onderzoeker brengt verslag uit aan de raden

4

Bijdrage D66 fractie Brielle m.b.t. Bestuurlijke Toekomst Brielle
•

De conclusie worden ingebracht in de gezamenlijke afspraken welke leiden tot een
herindelingsplan

En dan het volgende in mijn ogen de grootste uitdaging waar wij voorstaan.
De bestuurskundige cultuur bij alle drie de gemeenten is geheel anders. Gaat u maar eens
kijken naar de manier waarop gemeenteraden werken. Gaat u maar eens kijken hoe er met
beleidszaken wordt omgegaan, gaat u kijken naar de onderlinge verhoudingen, oppositie –
coalitie, denken over minder- en meerderheden in de raad.
Wij met elkaar als raad- en commissieleden en collegeleden, moeten beseffen dat er geen
voortgezet Brielle, geen voortgezet Hellevoetsluis, geen voortgezet Westvoorne zal zijn. Ook
juist op het gebied van de bestuurscultuur zal er vernieuwing moeten plaats vinden. Niet op
het moment van de start van een nieuwe gemeente, maar ook vanaf nu als ieder een
richtingenbesluit heeft genomen. Openheid transparantie, reflectie niet alleen naar onze
eigen cultuur, maar ook naar de culturen bij de anderen. Dat kunnen we zelf, door elkaar op
te zoeken, elkaar kritisch maar in oprechtheid te bevragen, elkaar te bezoeken en samen op
te trekken . Pas dan gaat er iets groeien . Wij zullen daar zeker aan bijdragen en hopen ook
dat ook van anderen. We zien uit naar de reacties van anderen op dit gebied.
Ook hier met deze boodschap in onze rugzak gaan we de toekomst tegemoet.
En dan terug naar die paddenstoel. U gelooft het op niet maar we kwamen waar we
allemaal naar toe wilden. Met al onze verschillen, de puberende meiden met hun hoofd inde
Muziekexpres die wilden alleen naar Doesburg, want daar was deze te koop in een
platenwinkel, mijn oom met z’n knetterende Harley Davidson die overal naar toe wilde
scheuren (met zo’n leren jas aan), mijn vader wilde maar daar blijven want dat was
vertrouwd, mijn tante en moeder die de modebladen en de brei Burda uitplozen en daarom
naar Dieren wilden omdat daar een breizaak was, mijn broer die de plantjes bekeek en
vooral de natuur in wilde en ik die alleen maar wilde voetballen en dat overal kon doen. We
kwamen er, door de gesprekken, door begrip voor elkaar te hebben maar wel met een hoge
transparantie kwamen weer uit: we gingen naar het NS station Dieren-Doesburg langs alle
mogelijkheden.

Dan het raadsvoorstel wat voor ons ligt: (ik heb het u vandaag reeds toegestuurd)
We kunnen ons vinden in het gevraagde
Maar vragen de raad een reactie op onze vraag het due dilligence onderzoek vanuit de
gezamenlijke raden een onderzoek te doen naar de financiële situatie van alle drie de
gemeenten
De raden in gezamenlijk overleg de onderzoeksvragen op te laten stellen, een
onderzoeksbureau aan te stellen welke op dit moment niet verbonden is aan een van de drie
gemeenten.
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Verslag uit te brengen aan de raden, dit aan te bieden na bespreking aan de colleges voor
inbreng in het herindelingsplan.

Het waarom?
We willen dat raadsleden optimaal betrokken worden. Door de opdracht bij de raden te
liggen is er tegelijkertijd ook een verantwoordelijkheid waar we als raden ons niet achter
kunnen verschuilen en het dwingt ons kennis te nemen van drie transparante doorkijkjes.
Een goed startpunt om verder te gaan. Door deze bij de raadsleden van coalitie en
oppositiepartijen neer te leggen creëer je een groot draagvlak, welke belangrijk is om
vertrouwen te hebben in de toekomst. Door de gezamenlijkheid te pakken geeft je ook het
signaal af aan onze inwoners van alles drie de gemeenten . De onafhankelijkheid van het
onderzoeksbureau , niet verbonden aan de huidige gemeenten, geeft vertrouwen en
ademt bij de uitkomsten een juistheid van bevindingen.
Door aan de raad te rapporteren kom het eventuele politieke sausje later, maar dan
zonder twijfel met de juiste cijfers.
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Verder zien wij zeer uit naar de reacties van collega raden op ons
rapport en bevindingen en aanbevelingen. Verder kijken wij uit
naar de motivatie van de andere raden bij hun bestuurlijke
toekomst richtingen.

