Vz
In neem u mee naar Google Earth van 1572 en zoom dan in op Brielle, de
eersteling der Vrijheid. Het is een machtig gezicht hoe de contouren zich
manifesteren in het groene landschap van Voorne. In 1572 het middelpunt van
onze wereld en daar begon onze huidige geschiedenis, een stip in het
landschap . Een stad met burgers die na onderdrukking met elkaar iets
opbouwden, die leerden strijdbaar te zijn, die leerden voor zich zelf op te
komen , maar ook om dat te bundelen om verder te komen..
Als je nu terug zoomt en in zoomt op 2019 dan zijn de contouren er nog steeds
maar de stip in het veranderde landschap is een vlek geworden in een
omgeving vol met vlekken van steden dorpen, werkterreinen, havens e.d..
Maar de kenmerken van toen, we doen het met elkaar, we gaan de strijd aan
(welke dan ook) uit 1572 vind je nu nog in deze gemeente, al is de wereld nu
anders dan toen. Maar het besef er met elkaar de schouders eronder te zetten
ervoor te gaan; ook in en veranderende wereld houden we ook nu nog vast, en
niet alleen intern gericht maar net als in 1572 ook naar de buitenwereld.
Dat besef bracht ons een aantal jaren geelden er toe naar verbindingen te
zoeken die men nodig vond om aan te sluiten bij de noden en verwachting van
onze samenleving , gesterkt dat ook Brielle als culturele woon eenheid een
plek moest behouden. We vonden het in de gedachte van de ambtelijke fusie.
Wat er toen gebeurd is, wil ik u wat beeldend schetsen:
De drie gemeenten wilden elk een treinstation welke met elkaar verbonden
waren, maar ook een weg zou zijn naar de buitenwereld. Elk een eigen
kenmerkend treinstation met eigen koffie en naargelang het station een
Helllevoets stroopkoekje,Briels wafeltje of Westvoorns zandspritsje. Eigen
bankjes, eigen wachtruimte. Ze hadden alle drie een eigen stationschef die er
moesten voor zorgen dat er verbindingen kwamen, dat de dienstregeling op
elkaar werd afgestemd en dat de buitenwereld kon zien dat deze drie-eenheid
weliswaar eigengereid maar open stond voor de wereld. Er werd gedroomd
over een TGV verbinding. Het werd het niet, geen INTERCITY, zelfs geen Metro,
geen stoptrein en als er eens iets reed dan was het een boemeltje wat telkens
opgelapt moest worden. Toen men zich afvroeg waarom de verbindingen maar
niet tot stand kwamen werd er door de spoorweg onderzoeker duidelijk
opgeschreven dat het onderling lang niet boterde. Hellevoetsluis sloot de
verbinding af en besloot gelijk alle sporen te wissen. De anderen in boosheid

achter laten bijna stikkend in de wafeltjes en zandspritsje. De Hellevoetse
stroopkoekjes werden keihard gevonden en niet te kauwen en vonden geen
aftrek meer bij de anderen en ook de koffie smaakte anders: bitter.
D66 Brielle was zeer zwaar teleurgesteld net als anderen in de raad en
samenleving. Maar toen de storm was gaan liggen kwam die eigenheid van
1572 weer tevoorschijn, die onverzettelijkheid. We gaan wat doen ,we gaan er
samen weer mee aan het werk, we vechten onze eigen strijd. Brielle stak de
koppen bij elkaar, want eigenlijk is de spreuk van Brielle niet alleen Eersteling
der Vrijheid maar ook NOAD (Niet opgeven altijd Doorgaan)
De vijf partijen in de raad en het college gingen koffiedrinken met een koekje
(er waren er nog over) We wilden niet opgeven. We wilden bezien wat nu, wat
voor mogelijkheden liggen er voor de gemeente. En zo ontstond er een
werkgroep bestaande uit vijf raadsleden (van elke partij een) 2 college leden
en ambtelijke ondersteuning die de opdracht mee kreeg voor een verkenning
naar de bestuurlijke mogelijkheden. Dit in stilte en waarbij raad en
commissieleden zouden worden betrokken.
VZ en dat gebeurde , het bleef stil , er werd hard gewerkt .
Onze buurtgemeenten hebben allemaal een eigen traject om te kijken wat er
kan gebeuren na het klappen van de ambtelijke fusie. Wilden wel weten hoe
het in Brielle nu verder ging. Maar zij kregen geen gehoor bij Brielle, en
hoewel er hier en daar wat veronderstellingen over de toekomst zijn geuit was
de boodschap : je moet een broedende kip niet storen of zet de boodschap
maar in de schuur, we kijken er wel naar als we tijd hebben.

Nee vz de werkgroep ging voortvarend te werk en betrok daar de andere raaden commissieleden erbij in zeer constructieve sessies en op een zeer
professionele wijze. Mijn complimenten aan de gehele werkgroep, zeker ook
met een zeer uitgebreid gebalanceerd rapport.
Het rapport levert een drietal opties op:
• Brielle zelfstandig. Brielle zoekt daarbij opgaven gericht naar de
strategische samenwerkingspartners
• Een bestuurlijke fusie op Voorne. Met stevige randvoorwaarden vooraf

• Een bestuurlijk fusie op Voorne-Putten. Dit lijkt een lange(re)
voorbereidingstijd te vragen, met het oog op de bestuurlijke en
demografische verschillen.
Laten we ze even nalopen:
Zelfstandig Brielle. Dan is het goed te kijken naar het takenpakket van een
gemeente. In het rapport staan een aantal aanzetten die belangrijk zijn : de
medebewindstaken (uitvoering van de door hogere overheden gemaakt
beleid) en de autonomie (wat een kan een gemeente aan eigen beleid
realiseren) Daarbij benoemt u in het rapport Het Inter Bestuurlijk Programma,
waarin aangegeven wordt welke verantwoordelijkheden de gemeente heeft in
samenwerking met anderen. Bij de begroting heeft de D66 fractie hier al over
gesproken en hier wordt de belangrijkheid nog eens mee onderschreven.
Het is dus zaak zicht te krijgen op het gemeentelijk takenpakket (deels weten
we dat al gezien het vorige traject, deels is het goed om daar voor ieder
duidelijkheid en transparantie over te geven.)
Verder is er een prachtig doorkijkje naar de noodzaak om samen te werken;
terecht wordt aangegeven dat ook de grotere gemeenten genoodzaakt zijn
samen te werken. Ook de veranderende samenleving, de betrokkenheid van
de inwoners, het overbruggen van de kloof tussen bestuurders en inwoners bij
het verder op afstand besturen zijn zaken die meegenomen moeten worden.
Zijn we in staat om zelfstandig verder te gaan
Vanuit de ambtelijke organisatie is aangegeven dat er een grens is: Brielle kan
de wettelijke taken en maatschappelijke opgaven niet zelfstandig aan.
Echter om tot die conclusie te komen is nader gesprek met de inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties over de inhoudelijke,
maatschappelijke en strategische opgaven voor Brielle nodig. Wat van groot
belang daarbij is dat inwoners , ondernemers en maatschappelijke
organisaties in zicht te geven over de financiële, inhoudelijke, organisatorische
mogelijkheden van de gemeente Brielle.
Tegelijkertijd wat zouden die opgaven bekeken moeten worden in een Voorns
en in een Voorne – Putten verband. Dit is voor ons belangrijk en willen dat hier
nog eens duidelijk onderschrijven.
De Tweede optie:

Een bestuurlijke fusie op Voorne
Deze optie moet verkend worden in de lijn van de eerste optie. Als deze
duidelijkheid er is dan is de volgende stap een logische. Echter het rapport over
de ambtelijke fusie galmt nog na en mag hier zeker niet onbenoemd blijven. De
les die men kan trekken is dat een volgend traject duidelijkheid moet geven
over het te volgen proces er voldoende ingezet moet worden op relaties,
verhoudingen en kijk op belangen. VZ wat duidelijk bij dit onderwerp naar
voren komt is het begrip VERTROUWEN.
Diegenen die denken dat een fusieproces alleen maar gaat over feiten en
cijfers slaat volkomen de plank mis. Vertrouwen, relaties, erkenning en respect
voor elkaar staan op dezelfde hoogte. In de verkenning die we als raad en
commissieleden onder de leiding van de werkgroep hebben gehad is gebleken
dat er aarzelingen zijn, maar ook dat we een open blik naar de toekomst
moeten hebben.
VZ in deze optie zit verscholen dat er ontzettend veel werk zal moeten
gebeuren om bij de verschillende gremia aan het werk te gaan om tot
normalere verhoudingen te komen. Gelukkig weten we dat er ook nu nog
wordt samengewerkt maar dat het op sommige gebieden weer voortvarend
moet worden opgepakt.
Dit pleit er voor dit langzaam op te bouwen met de wil verder te komen, maar
wel in gelijkwaardigheid. Het rapport geeft dat ook aan en dat kunnen we
zeker onderschrijven en ook de aanbevelingen over duidelijke doelen aan de
voorkant, heldere afspraken ( met wie en door wie)en transparantie (geen
mist) zijn voor ons voorwaarden vooraf , maar ook binnen het proces zijn dit
ijkpunten waar constant naar gekeken zal moeten worden.
Dat de werkgroep hier niet over een nacht ijs is gegaan is duidelijk als men kijkt
dat men zich breder heeft georiënteerd. Er is gesproken met ambtenaren van
de provincie Zuid-Holland maar ook gekeken naar de lessen uit o.a. het
eindrapport gemeentelijke Herindeling van de Hoeksche Waard.
Ook hier wordt weer eerst gewezen naar de eigen taken en de relaties met
anderen en een vaststelling van de ambities en de onderwerpen waar je het
verschil kan maken.

Hier wordt ook duidelijk dat de relaties met de inwoners belangrijk is om
draagvlak te creëren. En te erkennen dat de afstand van de bestuurders naar
de inwoners aandacht behoeft.
Dit pleit voor zorgvuldig handelen
De derde optie:
Een bestuurlijke fusie op Voorne-Putten is een derde optie. Gevoelsmatig wat
verder weg, maar belangrijk genoeg om zich hierin te verdiepen, omdat ook
strategische keuzes met deze gemeente samen moeten worden gemaakt.
Vz wat betekent dit nu allemaal voor de D66 fractie:
A) zicht krijgen op het gemeentelijk takenpakket en de relatie naar de
toekomst
B) een gespreken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties om duidelijkheid te geven over de positie van de Brielle
C) een gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
over de inhoudelijke, maatschappelijke en strategische opgaven voor Brielle ()
denk hierbij ook aan het Inter Bestuurlijke Programma)
D) relatie verbetering met de andere gemeenten op Voorne; voortzetting van
samenwerking , maar ook bouwen aan de relaties met en open vizier van alle
kanten
E) tijd nemen om zorgvuldige stappen te nemen

Concluderend:
1. De werkgroep heeft een geweldig stuk werk verzet en ons het inzicht
gegeven welk stappen we kunnen gaan nemen. Mijn waardering is dan
ook groot voor het goede werk wat is geleverd. Dnk daarvoor
2. Naar andere gemeenten op Voorne;
U moet op de eigen manier welke bij u past antwoord geven op wat u
ziet als toekomst. Dat is iets wat u moet doen. Wat het voor u betekent als
gemeente daar gaat u zelf over. Met dit rapport is wel duidelijk waar Brielle
staat en houdt u vooral de genoemde
eigenschappen vanuit
1572 in gedachten. (eigenheid, erkenning, strijdend, en vooral willen
samenwerken)

3. En dan vz. We kunnen ons vinden in het voorgestelde besluit in acht
neming wat zojuist naar voren is gebracht.

