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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. Tevens zijn
de Herindelingsscan door de Provincie Zuid-Holland en het Due Diligence onderzoek door
BDO opgeleverd. Na het vorige voortgangsbericht op 15 oktober zijn geen bijzonderheden
meer te vermelden als het gaat om de Herindelingsscan.
Due Diligence onderzoek
Op 16 oktober jl. heeft BDO de totaalrapportage en de gemeentespecifieke rapportages over
het Due Diligence-onderzoek opgeleverd. Tijdens de digitale radenbijeenkomst op 2
november heeft BDO over de totaalrapportage een presentatie verzorgd. Deze bijeenkomst
is door ruim 80 deelnemers bijgewoond. Tijdens en na de bijeenkomst zijn er vragen gesteld,
die door BDO zullen worden beantwoord en onder alle raadsleden zullen worden verspreid.
(Op moment van schrijven wordt de laatste hand gelegd aan de antwoorden). Tevens is
afgesproken dat op een nog nader te bepalen moment, een bijeenkomst wordt gehouden
voor de drie gemeenteraden waarin zij aan elkaar vragen kunnen stellen over de
gemeentespecifieke rapportages. Ook zal uiterlijk april 2021 een risico-reductieplan worden
opgeleverd, waarin wordt voorgesteld op welke wijze invulling wordt gegeven aan de
aanbevelingen uit de Herindelingsscan en het Due-Diligence onderzoek.
Herindelingsontwerp en -advies
Het eerste product waarover de Startnotitie schrijft is het herindelingsontwerp en -advies. In
de fusiecommissie van 26 oktober jl. is het concept-herindelingsontwerp besproken. De
opmerkingen zijn zo goed mogelijk verwerkt in het Herindelingsontwerp dat nu voorligt,
waarbij de wijzigingen zichtbaar zijn gemaakt in de voorliggende tekstversie. Na de
bespreking van het herindelingsontwerp in de fusiecommissie op 23 november en de
bespreking ervan in het BRT op 24 november zullen de laatste wijzigingen worden verwerkt.
De laatste versie zal in de definitieve lay-out worden gestuurd aan de raden voor bespreking
ervan op 16 december.
Als er besluitvorming over het Herindelingsontwerp heeft plaatsgevonden op 16 december,
kan het zienswijze traject worden opgestart. Hiervoor zal een communicatiemoment worden
ingericht. Het herindelingsontwerp wordt ter inzage gelegd op de drie gemeentehuizen en
digitaal via de websites van de gemeenten. Uiteraard wordt hiervan ook melding gemaakt
op de fusiewebsite. Waarbij er zal worden aangegeven op welke wijze men een zienswijze
kan indienen. Aan het Waterschap Hollandse Delta, Gemeente Rotterdam, Gemeente
Hoeksche Waard en Gemeente Goeree-Overflakkee is een uitnodiging gestuurd voor een
bestuurlijke consultatie over het herindelingsontwerp.
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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 in de vorige update is aangegeven,
wordt op dit moment door de deelprojectleider Strategische visie en met bijdragen van
medewerkers uit de drie organisaties gewerkt aan een voorstel. Hierin wordt beschreven
waar de strategische visie over gaat, wat het belang ervan is en waartoe het dient, hoe we
tot deze visie komen en wat dit betekent voor het communicatie- en participatietraject. De
planning is erop gericht om dit voorstel in de volgende vergadering van de fusiecommissie
(december) te bespreken.
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. Zoals in de vorige update is aangegeven,
werkt de deelprojectleider Projectplan Voorbereiding fusie op dit moment aan een voorstel
en geannoteerde Inhoudsopgave. Dit zullen we in de volgende fusiecommissie van
december inbrengen.
Communicatie
In de afgelopen weken is de fusiewebsite gelanceerd www.naar1gemeenteopvoorne.nl. We
hebben hier aandacht aan besteed tijdens een persgesprek op 6 november, waar
vertegenwoordigers uit de diverse gremia (fusiecommissie, BRT, ART) aanwezig waren. Voor
de medewerkers hebben we een tweede webinar gehouden op 11 november jl. over de
stand van zaken fusie. In de bijgevoegde memo Update Communicatie ziet u de geplande
communicatie-activiteiten.
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