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Voorwoord

Voorwoord voorzitter projectgroep
Voor u ligt het rapport ‘Op weg naar onze bestuurlijke toekomst’. Dit rapport bevat een
terugblik op de weg die al is afgelegd als het gaat om de bestuurlijke toekomst van Brielle.
De eerder gedane onderzoeken, acties en besluiten komen in een logische route voorbij.
Daarnaast verschaft dit rapport inzicht in de feitelijke informatie en de kernwaarden
verkregen uit de interactie met inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld.
Dit alles wordt gewogen tegen de 6k’s en 2g’s; klantgerichtheid, kwaliteit, kwetsbaarheid,
kosten, kracht in de regio, kansen voor medewerkers, grip en gemeentelijke kleur.

Dit rapport is geschreven in opvolging van het rapport
‘Blik op de toekomst’ van maart 2019, waarin de drie
kansrijke opties zijn genoemd voor de bestuurlijke
toekomst van Brielle te weten:
a Brielle zelfstandig. Brielle zoekt daarbij opgavengericht naar de strategische samenwerkingspartners,
b Een bestuurlijke fusie op Voorne en
c Een bestuurlijke fusie op Voorne-Putten.
Een verdiepende verkenning van deze opties door uitvoerig kwantitatief onderzoek en uitgebreide participatie met de samenleving en de ambtelijke organisatie
heeft geleid tot een beeld van de kansrijke opties.

Het geeft u, als raad, de mogelijkheid tot het maken
van de keuze hoe we de route op weg naar onze
bestuurlijke toekomst vervolgen.
Graag zou ik willen benadrukken dat dit rapport tot
stand is gekomen in gezamenlijkheid tussen raadsleden van alle partijen, collegeleden en ambtelijke
ondersteuning waarbij elke politieke gekleurdheid
of invloed buiten dit onderzoek is gebleven. Ik wil bij
deze mijn dank betuigen aan alle contribuanten zijnde
inwoners, ondernemers, verenigingen, ambtenaren,
projectleden, wijk- en dorpsraden voor hun input,
kritische blik en luisterend oor. Het maakt mij trots
om te zien hoeveel mensen zich willen inzetten en na
willen denken om voor Brielle de beste weg naar de
toekomst te vinden.

De Brielse raad staat voor een belangrijke keuze.
Men zegt wel: “geschiedenis is het moeilijkst waarneembaar als men er middenin staat.” Ook hier is
dit wellicht het geval. Dit rapport dient met feitelijke
informatie, overwegingen en argumentenkaarten als
leidraad voor deze bestuurlijke keuze.
Ik wens u veel leesplezier maar vooral wijsheid in uw
beslissing naar de richting van de bestuurlijke toekomst van Brielle.
Henk Abrahams
Brielle, 14 januari 2020
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Samenvatting

Samenvatting
De gemeenteraad van Brielle heeft in maart 2019
drie kansrijke opties genoemd voor de
bestuurlijke toekomst van de
gemeente Brielle, te weten
1. zelfstandigheid met (meer)
intergemeentelijke samenwerking,
2. fusie op Voorne
3. fusie op Voorne-Putten.

In mei 2019 is aan de projectgroep Verkenning bestuurlijke toekomst (VBT) gevraagd om een verdiepende
verkenning naar deze drie opties te doen. Bij deze verdiepende verkenning is, naast onderzoek naar ervaringen
elders, veel belang gehecht aan het gesprek met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
van Brielle, evenals aan het bestuurlijk overleg met de buurgemeenten die immers bij twee van de drie opties
(fusie op Voorne of Voorne-Putten) een rol spelen. Al vrij snel in dit traject is door het bestuurlijk overleg met
Nissewaard duidelijk geworden dat optie 3 (fusie op Voorne-Putten) niet als kansrijke optie kan worden beschouwd. Deze optie is daardoor verder buiten beschouwing gelaten. De projectgroep beperkt zich in deze
rapportage tot de twee overblijvende scenario’s 1. blijvende zelfstandigheid van Brielle (met (meer) intergemeentelijke samenwerking en 2. fusie op Voorne.
Er is in de afgelopen jaren meermalen onderzoek gedaan naar de wijze waarop Brielle de gemeentelijke taken
het best kan uitvoeren. In deze rapportage is de projectgroep VBT teruggaan tot het moment van de bestuurskrachtmeting in 2013. Op dat moment is geconstateerd dat Brielle de huidige taken bij gelijkblijvende omstandigheden zelfstandig aan kan. Echter, juist de wijzigende omstandigheden (o.a. de decentralisaties en langdurige recessie maar ook de grote strategische en gemeente-overschrijdende opgaven) roepen op dat moment al
vragen op over de toekomstbestendigheid van de gemeente. In het zoeken naar strategische en operationele
versterking heeft Brielle samen met de andere gemeenten op Voorne-Putten vanaf 2015 ingezet op meer
gezamenlijke beleidsvorming op strategische dossiers, en is vanaf 2016 met de gemeenten van Hellevoetsluis
en Westvoorne toegewerkt naar een ambtelijke fusie op Voorne. Vooral het mislukken van de ambtelijke fusie is
voor de gemeenteraad van Brielle begin 2019 aanleiding geweest om de bestuurlijke toekomst van Brielle nader
te verkennen.
De deskresearch naar (algemeen geldende) sterke en zwakke punten van kleinere zelfstandige gemeenten en
naar ervaringen van fusiegemeenten heeft geleid tot een vorm van argumentenkaart met de voor- en nadelen
van de scenario’s zelfstandigheid en fusie. Het uitgebreide participatietraject met de inwoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties, samen met de raadpleging van de ambtelijke organisatie van Brielle, heeft
geresulteerd in de definiëring van kernwaarden voor gemeente, organisatie en (indien dat aan de orde is) voor
het fusieproces. Argumentenkaart en kernwaarden geven de gemeenteraad handvatten voor een besluit over
de bestuurlijke toekomst van Brielle. De rapportage geeft daarnaast specifieke aanbevelingen met betrekking
tot de financiële context in geval van bestuurlijk fusie.

MoBrielle
Eenheid

6

Leeswijzer

Leeswijzer
Deze rapportage begint in hoofdstuk 1 met de aanleiding tot de verkenning van de bestuurlijke toekomst,
vanaf de bestuurskrachtmeting in 2013 tot en met de
eerste verkenning naar de bestuurlijke toekomst van
Brielle die in maart 2019 is afgerond. In hoofdstuk 2
is de aanvullende opdracht tot de verdieping van de
verkenning opgenomen en de werkwijze van de projectgroep. De verdieping heeft deels plaatsgevonden
door deskresearch en een uitgebreid participatietraject. Gezocht is naar objectieve evaluatieresultaten
van herindeling en samenwerking. In deze Verdiepende verkenning is daarnaast het participatietraject met
inwoners, verenigingen, ondernemers én ambtelijke
organisatie van groot belang geweest.

De deskresearch is opgenomen in hoofdstuk 3.
Daarbij is ook de huidige situatie van Brielle en de
mogelijke meerwaarde van blijvende zelfstandigheid
met meer samenwerking tegen het licht gehouden.
Daardoor kunnen door de raad de scenario’s Zelfstandigheid (met verdergaande samenwerking) en
Fusie afgewogen worden.
Alle reacties vanuit het participatietraject met de
samenleving zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Per
onderdeel zijn de opgehaalde kernwaarden voor de
bestuurlijke toekomst aangegeven. Verder wordt hier
de weergave van de bestuurlijke gesprekken met de
buurgemeenten weergegeven en krijgen de reacties
vanuit de ambtelijke organisatie een plaats. Dit hoofdstuk mondt uit in een argumentenkaart met de vooren nadelen van zelfstandigheid en fusie.

De rapportage eindigt in hoofdstuk 7 met enkele
(niet-politieke) conclusies en aanbevelingen.
Omwille van de leesbaarheid van deze rapportage is
achterliggende informatie opgenomen als bijlagen.
Het betreft:
1 De werkwijze van het participatietraject
2 Een uitgebreidere versie van hoofdstuk 1
(aanleiding)
3 Een uitwerking van het spoorboekje van
een herindelingstraject (met name het wettelijk
spoor).

In hoofdstuk 5 worden de kernwaarden voor de bestuurlijke toekomst van Brielle genoemd, voor zowel
gemeente, organisatie als voor een eventueel fusieproces. In hoofdstuk 6 geven wij een korte blik op de
financiële context bij een bestuurlijke fusie.
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Bestuurskrachtig Brielle
BMC juni 2013

Op verzoek van de gemeenten op Voorne-Putten
heeft BMC in 2013 bestuurskrachtonderzoeken
uitgevoerd. Het Bestuurskrachtonderzoek van juni
2013 heeft gekeken naar de gemeente Brielle in de 4
onderscheiden rollen van een gemeente:
1 Speler in het publieke domein
2 Bestuurder van de lokale gemeenschap
3 Publieke dienstverlener
4 Gemeente als organisatie
De conclusie is dat Brielle zelfstandig, aangevuld met
samenwerking, in staat is om haar huidige en autonome taken nu en in de nabije toekomst te realiseren
bij gelijkblijvende omstandigheden. Echter, gezien
ontwikkelingen op het gebied van onder meer de decentralisaties, langdurige recessie en krimp is er juist
sprake van veranderende omstandigheden. Waarbij
de conclusie is dat Gemeente Brielle in de toekomst
op onderdelen meer schaalgrootte nodig zal hebben
om de opgaven adequaat te kunnen oppakken en
deze tot het gewenste resultaat te laten komen1.

Veerkrachtig bestuur op Voorne-Putten
BMC november 2013

Strategische samenwerking Voorne-Putten
2014

Bestuurskrachtmetingen
2013-2014

Ambtelijke samenwerking Voorne Werkorganisatie Voorne 2015

Bij de regionale bestuurskrachtmeting in november
2013 is vervolgens vooral gekeken naar de regionale
bestuurskracht. Het rapport ziet twee oplossingsrichtingen:
1 De gemeenten op Voorne-Putten richten een
krachtig bestuurlijk gremium op (Gemeenschappelijke regeling) dat gedelegeerd kan beslissen
op essentiele dossiers.
2 Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne besluiten
tot herindeling, waardoor er twee gelijkwaardige
gemeenten komen op het eiland3.

De commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen (BZM)
van Brielle bespreekt in januari 2014 het verslag van
de visitatiecommissie en de rapportage over de regionale bestuurskrachtmeting en besluit dat voor Brielle
zelfstandigheid, met intergemeentelijke samenwerking, de meest passende oplossing is.

De gemeenten op Voorne-Putten onderschrijven de
conclusie vanuit de regionale bestuurskrachtmeting
Voorne-Putten dat strategische, niet vrijblijvende
samenwerking op Voorne-Putten noodzakelijk is. De
bestuurlijke samenwerking wordt georganiseerd via
vijf portefeuillehouders-overleggen en een Regiegroep
Voorne-Putten. Daarnaast worden door de gemeenten gezamenlijk middelen beschikbaar gesteld voor
de realisatie van een ambtelijke ondersteuningsstructuur op Voorne-Putten per 1 januari 2015, het Strategisch Programmabureau Voorne-Putten.

Eind 2014 besluiten de gemeenteraden en colleges
van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne dat – naast
de samenwerking in VP-verband - de mogelijkheden
van versterking van de ambtelijke samenwerking op
Voorne moeten worden onderzocht. Het onderzoek
wordt uitgevoerd door SeinstravandeLaar.
1
2

BMC Visitatiecommissie Bestuurskracht VP
september 2013

De commissie oordeelt dat Brielle in staat is om de
maatschappelijke opgaven op te pakken, bestuurlijke
taken worden zonder problemen uitgevoerd en de
kwaliteit van dienstverlening is hoog. Over het strategisch vermogen van Brielle is de commissie minder
positief. De commissie plaatst vraagtekens bij de
toekomstbestendigheid van de gemeente2.
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3

Bestuurskrachtig Brielle, BMC juni 2013
Brielle, toekomstbestendigheid en strategisch vermogen,
BMC Visitatiecommissie Bestuurskracht VP, september 2013
Veerkrachtig bestuur op Voorne-Putten, BMC, november 2013

Hoofdstuk 1
Voortaan Voorne Eindrapport
SeinstravandeLaar 2015-2016

SeinstravandeLaar onderzoekt voor Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne verschillende mogelijkheden van
ambtelijke samenwerking: informele samenwerking,
matrixorganisatie, shared serviceorganisatie (SSO) en
ambtelijke fusie. De conclusie is dat een ambtelijke
fusie de best passende variant voor Voorne is4. Op
basis van de rapportage “Voortaan Voorne” inclusief
de aanvullende rapportage “Voortaan Voorne, een
verdieping”5 wordt door de gemeenteraden ingestemd met de nadere uitwerking van de ambtelijke
fusieorganisatie in de vorm van een bedrijfsplan6.

Cultuurscan Brielle
2016

In de voorbereidingsfase voor de werkorganisatie
Voorne (WOV) is in de drie gemeenten een lokale Cultuurscan uitgevoerd. De organisatie van Brielle wordt
gekenschetst als een familiecultuur. Ontwikkelpunten
zijn wel een zekere vorm van verzakelijking en meer
procesmatig werken. Medewerkers vinden de eigen
organisatie kwetsbaar en intergemeentelijke samenwerking daardoor noodzakelijk7.

Voortaan Voorne Eindrapport, SvdL, 25 juni 2015
Voortaan Voorne, een verdieping, SvdL, 11 januari 2016
6
Besluiten gemeenteraad Brielle 12 april 2016, Hellevoetsluis en
Westvoorne 21 april 2016
7
Rapportage Cultuurscan Brielle op basis van het Overheidsontwikkelmodel, 13 juli 2016
8
Bestuurscan gemeente Brielle, Compris Advies, augustus 2016
9
Bedrijfsplan werkorganisatie Voorne “Eenheid in verscheidenheid”,
10 december 2016
10
“Een open blik op de toekomst, verkenning bestuurlijke toekomst
Brielle”, Projectgroep VBT, 26 maart 2019
11
Procesvoorstel vervolgtraject VBT Brielle”, 26 mei 2019
4
5

Bestuurscan gemeente Brielle
Compris Advies augustus 2016

In mei 2016 is ook een bestuursscan uitgevoerd in
Brielle. Ten aanzien van de relatie met ambtelijk management en ambtelijke organisatie is er sprake van
een open en plezierige samenwerking. Wel noemt het
bestuur als ontwikkelpunt de kwetsbaarheid van de
organisatie. De relatie met de ambtelijke organisatie
wordt benoemd als “toegankelijk maar kwetsbaar”.
De kwetsbaarheid zit bij de capaciteit, vooral de vele
eenpitters. Daarnaast wordt aangegeven dat binnen
de organisatie de basiskennis niet altijd op orde is en
dat het lange-termijn-denken beter ontwikkeld moet
worden8.

Bedrijfsplan werkorganisatie Voorne
“Eenheid in verscheidenheid”
december 2016

In december 2016 wordt het bedrijfsplan “Eenheid
in verscheidenheid, werkorganisatie Voorne” opgeleverd. Het bedrijfsplan gaat uit van vorming van een
werkorganisatie Voorne per 1 januari 20199. Vanaf
januari 2017 wordt zowel bestuurlijk als ambtelijk veel
tijd en energie gestoken in de voorbereidingen. In
november 2018 besluit de gemeenteraad van Hellevoetsluis eenzijdig dat de werkorganisatie Voorne niet
gerealiseerd zal worden, tot grote teleurstelling van
Brielle en Westvoorne.

Verkenning bestuurlijke toekomst Brielle
maart 2019

Toen in november 2018 duidelijk werd dat de beoogde ambtelijke fusie, de werkorganisatie Voorne voor
de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
niet zou worden gerealiseerd, heeft de gemeente
Brielle besloten om een nadere verkenning te doen
naar de bestuurlijke toekomst van Brielle. Op 26
maart 2019 heeft de gemeenteraad van Brielle de
rapportage “Een open blik op de toekomst” vastgesteld. In deze rapportage van de werkgroep Verkenning bestuurlijke toekomst Brielle zijn, na onderzoek
van alle potentiële mogelijkheden, drie kansrijke opties
benoemd voor de bestuurlijke toekomst van Brielle10:
1 Brielle zelfstandig. Brielle zoekt daarbij
opgavengericht naar de strategische
samenwerkingspartners.
2 Een bestuurlijke fusie op Voorne. Met
stevige randvoorwaarden vooraf.
3 Een bestuurlijke fusie op Voorne-Putten.
Dit lijkt een lange(re) voorbereidingstijd te
vragen, met het oog op de bestuurlijke en
demografische verschillen.

Verdieping verkenning bestuurlijke
toekomst Brielle mei 2019

In mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat er
een verdieping wordt uitgevoerd en is het vervolgproces vastgesteld11. De drie kansrijke opties vormen
het kader voor het vervolgtraject. Deze opties worden
getoetst aan onder meer de input vanuit participatie met de samenleving (inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties) en de buurgemeenten. Ook worden ervaringen vanuit eerdere fusies en
andere samenwerkingsverbanden betrokken bij de
verdieping.
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2 Opdracht
verdiepende verkenning
bestuurlijke toekomst
mei 2019
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Hoofdstuk 2
De gemeenteraad van Brielle staat voor een belangrijke afweging tussen
drie kansrijke opties.
• Brielle zelfstandig met meer samenwerking.
• Een bestuurlijke fusie op Voorne of
• Een bestuurlijke fusie op Voorne-Putten.

De opdracht voor het vervolgtraject is daarom als volgt geformuleerd.
Lever een verdiepende verkenning van de drie meest kansrijke opties,
met inachtneming van de input van de samenleving en de buurgemeenten,
en met gebruikmaking van de ervaringen van andere gemeenten.

In feite komt deze afweging neer op de afweging tussen Brielle als zelfstandige gemeente en Brielle als onderdeel van een fusiegemeente (Voorne of Voorne-Putten).
Daarom is de uitwerking in dit rapport ook uitgesplitst in deze twee scenario’s. Bij
de afweging spelen vooral aspecten als bestuurskracht, slagkracht, financiële en
organisatorische belangen een rol.
Terecht dat de gemeenteraad deze afweging en de besluitvorming over de bestuurlijke toekomst zorgvuldig voorbereidt. Dat kan niet zonder betrokkenheid van
de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen van Brielle. Essentieel hierbij is respect voor elkaars rollen, belangen en bevoegdheden. Uiteindelijk
bepaalt de gemeenteraad. Dat neemt niet weg dat de gemeente alle inbreng van
de samenleving serieus meeneemt in de beraadslagingen. Deze reacties vanuit de
samenleving zijn een belangrijk onderdeel van het afwegingskader van de gemeenteraad.
Afweging en besluitvorming over de bestuurlijke toekomst van Brielle, vooral als
daarbij ook de keuze voor een herindeling wordt betrokken, kan eveneens niet
plaatsvinden zonder bestuurlijk overleg en consultatie van de buurgemeenten
Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne.

Ook voor de verdiepende verkenning is het uitgangspunt dat het een gezamenlijk
traject van college en gemeenteraad van Brielle is. Gekozen is daarom
voor een projectorganisatie Verkenning Bestuurlijke
Toekomst (VBT), gevormd door:
• De stuurgroep VBT, bestaande uit de vijf fractievoorzitters en twee collegeleden, onder voorzitterschap van burgemeester Gregor Rensen.
• De projectgroep VBT, bestaande uit vertegenwoordigers van de vijf raadsfracties en twee collegeleden, onder voorzitterschap van Henk Abrahams, raadslid.
• De projectgroep heeft specifiek voor het participatietraject twee werkgroepen Informatievoorziening en Participatie geformeerd, bestaande uit leden van
de projectgroep en ambtelijke ondersteuning. Een derde werkgroep wordt
gevormd door de collegeleden en heeft in opdracht van de projectgroep het
bestuurlijk overleg met de colleges van de buurgemeenten gevoerd.

Verder is het besef dat vele andere gemeenten ook ooit voor deze keuze hebben
gestaan, aanleiding om te leren van lessen van anderen. Er is veel onderzoek
gedaan naar de gevolgen van bestuurlijke fusie: wat waren de doelstellingen en
zijn die ook gerealiseerd bij fusie? En wat zijn de kritische succesfactoren geweest
tijdens het fusietraject? Waarom loopt het bij de ene fusie soepeler dan bij een
andere? Die ervaringen kunnen we gebruiken bij de eigen afweging.
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3 De scenario’s
langs de meetlat
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Hoofdstuk 3
De gemeenteraad van Brielle moet de eerdergenoemde kansrijke opties Zelfstandig of Fuseren
kunnen afwegen. Het debat hierover wil de raad voeren op basis van feiten, goed onderbouwde
argumenten en met inachtneming van de gevoelens die bij de inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties leven. In dit hoofdstuk 3 wordt een analyse geboden op basis
van deskresearch met als resultaat onderbouwde argumenten en feiten. De gevoelens
van de samenleving zijn verwoord in het volgende hoofdstuk 4.

Scenario 1 Zelfstandig

Onderzoek naar de sterke en zwakke kanten van zelfstandige gemeenten is lastig.
Veel onderzoeken zijn gericht op de uitvoering van één beleidstaak, bijvoorbeeld
het sociaal domein. Minder onderzoek gaat over het totaal van de gemeenten.
Immers, wat vergelijk je en hoe weeg je? In paragraaf 3.1 wordt gebruik gemaakt
van de uitkomsten van een rapport van dr. Arno Kosten dat de sterke en zwakke
punten van kleine gemeenten (minder dan 30.000 inwoners) in zijn algemeenheid
benoemt. Naast de algemene kenmerken van kleine gemeenten in 3.1, is in paragraaf 3.2 specifiek het functioneren van de gemeente Brielle beschreven, gemeten
langs de meetlat van de “6k’s (klantgerichtheid, kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten,
kracht in de regio, kansen voor medewerkers) en de 2g’s (grip en gemeentelijke
kleur)”. Daarbij wordt aangegeven, als onderdeel van de scenariobeschrijving, in
hoeverre zelfstandigheid met verdergaande samenwerking de zwakke punten van
Brielle als kleine zelfstandige gemeente al dan niet kan versterken.

3.1 Deskresearch scenario 1 Zelfstandigheid
(met verdergaande intergemeentelijke samenwerking)

In 2015 heeft dr. Arno Korsten een poging gedaan om in zijn algemeenheid de
sterkten en zwakten van een kleine gemeente (minder dan 30.000 inwoners) in
organisatiekundig en bestuurlijk opzicht te duiden.
In de notitie “Waarin veel kleine gemeenten sterk en zwak zijn” geeft Arno Kosten
een beargumenteerd overzicht van de sterke en zwakke punten van een kleine
gemeente. Dr. Arno Korsten heeft dit overzicht12 gebaseerd op meer dan 150 bestuurskrachtmetingen van gemeenten, studies naar gemeentelijke fusies, onderzoek naar beleids- en organisatiekwesties waar gemeentegrootte een rol speelt,
gesprekken met bestuurders en gemeentesecretarissen, eigen observaties en een
viertal case-studies.

Scenario 2 Fuseren

In de loop van de tijd zijn er wel diverse (wetenschappelijke) onderzoeken en evaluaties gedaan naar voor- en nadelen van een bestuurlijke fusie. Ook hier zijn de
“6k’s en 2g’s” gebruikt als meetlat. De bevindingen vanuit de deskresearch naar
fusie zijn opgenomen in paragraaf 3.3.

12

“Waarin veel kleine gemeenten sterk en zwak zijn”, dr. Arno
Korsten, december 2015, www.arnokorsten.nl
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3.1.1 Sterke punten van kleine gemeenten (Korsten, 2015)

1 Identiteit: de gemeente sluit aan op de gemeenschappen met bestaande
nabuurschapsrelaties.
2 Mogelijkheid van compensatie: de inwoner komt niets te kort want
ontbrekende voorzieningen zijn in de omgeving aanwezig.
3 Toegankelijkheid: de gemeente is een laagdrempelige eerste overheid.
4 Maatwerk: de kleine gemeente kent de omstandigheden van de burger en kan
maatwerk leveren (maar maatwerk kan ook leiden tot cliëntelisme of gedogen).
5 Schaal: kleine gemeente heeft minder en kleinere opgaven en problemen.
6 Participatiesamenleving is overzienbaar, gemeente kan makkelijker ‘overlaten’
aan burgers.
7 Klanttevredenheid: kleine gemeente levert in de ogen van burgers
voldoende dienstverlening.
8 Kleine gemeente organiseert aanvullend bestuur, bijv. via gemeenschappelijke
regelingen.
9 Geringe afstand tussen bestuur en burgers, bestuurders zijn meer benaderbaar
en weten goed wat er speelt.
10 Directheid van handelen (zonder veel planvorming of beleid), omdat problemen
bekend zijn.
11 Hoge inwonersbetrokkenheid/burgerschap: participatie, vrijwilligerswerk,
mantelzorg.
12 Minder noodzaak voor beleidsevaluatie, meer tijd voor gesprek over wat (niet)
goed gaat.
13 Minder ambitie of megalomane projecten door beperkt budget en beperkte
ambtelijke capaciteit.
14 Bestuurlijke adaptiviteit: de raadsfracties overvragen college en organisatie niet.
15 Weinig gedoe door zelfselectie van de burger: wie wil kan er komen wonen
en weet wat hij (niet) krijgt.
16 Meer gemeenteraad: gemiddeld meer raadsleden per 1.000 inwoners dan
grotere gemeenten.
17 Lagere belastingdruk in vergelijking met grotere gemeenten door mindere bestuurlijke ambities.
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3.1.2 Zwakke of ontwikkelpunten van kleine gemeenten (Korsten, 2015)
1 Meeliften: kleine gemeenten profiteren van voorzieningen in de regio maar
betalen daar niet aan mee.
2 Kleine gemeenten kunnen complexe taken niet (goed) aan. Weinig kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit en veerkracht om complexe taken of grotere
maatschappelijke of politieke controverses aan te kunnen.
3 Matig ontwikkelde initiatiefnemende capaciteit. Capaciteit en expertise moet
worden ingehuurd.
4 Ondoelmatigheid: Sommige taken kunnen alleen effectief en doelmatig worden
uitgevoerd met een minimale omvang. Aanvullende constructies zijn nodig, bijv.
shared services.
5 Ontbrekende specialistische kennis en te weinig omvang voor specifieke taken
(bijv. sociale recherche, milieudeskundigheid, inburgering, re-integratie en participatie, WMO, Jeugdzorg).
6 Weinig strategische beleidscapaciteit: Operationeel beleid op het vlak van
medebewind (uitvoering rijkstaken) is vaak wel voldoende, maar weinig capaciteit voor strategische visievorming. Veel adhoc beleid of keuze voor beheergemeente. Weinig vermogen tot procesgericht netwerkmanagement met strategische partners. Organisatie wordt snel overvraagd.
7 Handhavingstekort: Niet of nauwelijks planmatige handhaving, achterstanden
bij VTH (vergunning, handhaving, toezicht).
8 Ontbrekende regionale slagkracht, omdat kleine gemeenten geen capaciteit
of middelen voor de regio beschikbaar hebben.
9 Tekortschietend planvermogen en projectmanagement, met minder sturing
op kosten, tijd en kwaliteit.
10 Gebrekkige informatiebasis: Weinig datagedreven beleid of evidence based
policy.
11 Niet kunnen voldoen aan hoge verwachtingen: In het algemeen schieten
kleine gemeenten snel tekort, omdat de verwachting van inwoners, raadsleden
of toezichthouders stijgen.
12 Gebrekkige juridische kwaliteit (staatsrecht, bestuursrecht, omgevingsrecht,
aanbestedingsrecht, Europees recht ). Te weinig (juridische) capaciteit voor
adequate mediation.
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13 Te weinig capaciteit voor monitoring, evaluatie en leren. Daardoor ook tekortschietend risicomanagement.
14 Afwezige ICT-expertise. Geen grote vernieuwingen of playground voor
experimenten.
15 Achterblijvende archieffunctie in moderne ICT-setting.
16 Weinig ruimte voor democratische experimenten of innovatie.
17 Geen ruimte om nieuwe taken/decentralisaties adequaat en in eigen beheer
op te pakken.
18 Veel éénpitters met als gevolg kwetsbaarheid. De kwantitatieve veerkracht
is gering (denk ook aan griffie, communicatie).
19 Matig ontwikkeld HRM, weinig perspectief of interne mobiliteit, weinig ruimte
voor ontwikkeling van vakkennis, gevoel van overbelasting.
20 Noodzaak tot intergemeentelijke samenwerking op allerlei terreinen (van bijstand tot hulpverlening en afval), waardoor onbekendheid bij burgers wie
ze kunnen aanspreken.
21 Matige “trekkracht” in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en matig
tot slechte democratische controle.
22 Matig ontwikkeld “preventief vermogen” op het vlak van openbare orde
en veiligheid.
23 Beperkte slagvaardigheid bij niet-routinematige vraagstukken. Bestuurders
worden door het ontbreken van ambtelijke expertise niet makkelijk tot
een standpunt gebracht.
24 Fragmentatie/kleine raadsfracties in de raad met matige mogelijkheden
tot ondersteuning.

3.2 Scenario 1 Brielle als zelfstandige gemeente
(met meer samenwerking)

In deze paragraaf wordt Brielle als zelfstandige gemeente langs de meetlat gelegd.
Deskresearch zegt iets over kleine gemeenten (paragraaf 3.1) en over de voor-en
nadelen van fusie (paragraaf 3.2). Dat zijn bijna gespiegelde beelden: de sterke
punten van zelfstandigheid zijn de opgaven bij fusie. En de zwakke punten van
zelfstandigheid geven de argumenten voor herindeling. Op basis daarvan kan een
“argumentenkaart” voor de twee verschillende scenario’s Zelfstandig en Fuseren
worden opgesteld. Maar van belang is, of de raadsleden zich herkennen in de
deskresearch. Passen de genoemde kenmerken van kleinere gemeenten ook
bij Brielle? Of is Brielle juist een a-typische kleine gemeente en gelden daardoor
andere argumenten? In deze paragraaf wordt ook aangegeven wat nog meer
intergemeentelijke samenwerking voor de meetlat van Brielle kan betekenen.
De meetlat wordt gevormd door de 6k’s en 2g’s (zie de inleiding). Per onderdeel
wordt een beschouwing van de huidige situatie van Brielle gegeven, met daaronder de aanname wat verdere samenwerking zou kunnen betekenen voor een
zelfstandig Brielle.

Nb. Ten aanzien van de optie Zelfstandig past het voorbehoud dat
wij in deze Verdiepende verkenning niet hebben onderzocht of en in
hoeverre andere gemeenten daadwerkelijk willen of kunnen investeren
in samenwerking met Brielle.

De conclusie van Korsten is dat het aantal zwakke punten de sterke kanten van de
kleine gemeente in zijn algemeenheid overtreft, maar dat dit geen harde helderheid
geeft over wat een acceptabele schaal is voor de gemeente. Dat is uiteindelijk een
politieke kwestie, een kwestie van afwegen.
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Klantgerichtheid

Brielle scoort in de “burgerpeiling 2017” totaal gemiddeld iets hoger dan de gemiddelde vergelijkbare gemeenten in Nederland (6,91 tegen 6,68 gemiddeld)13.
De klanttevredenheid in Brielle is daarmee hoger
dan gemiddeld bij vergelijkbare gemeenten. Er zijn
korte lijnen tussen bestuur, organisatie en inwoners,
waardoor klantvragen snel (maar adhoc) opgepakt
worden. De klantgerichtheid (gemeentebreed sturen
op klanttevredenheid) wordt niet gestructureerd opgepakt. Dat past bij het beeld dat in de Cultuurscan is
gegeven, dat er veel betrokkenheid en inzet van medewerkers is, maar dat het procesmatig en projectmatig werken als verbeterpunten zijn aangemerkt14.
Zelfstandig (met verdergaande samenwerking) zal
weinig effect hebben op de klantgerichtheid of klanttevredenheid, behalve als gekozen wordt om binnen
de samenwerkingsverbanden de uitvoering van
taken bij andere - grotere - gemeenten of een grotere
uitvoeringsorganisatie neer te leggen. Enerzijds wordt
de kwaliteit van de uitvoering naar verwachting hoger,
ten gevolge van meer specialisatie en expertise.
Anderzijds worden lijnen langer en zullen klantvragen
wellicht mogelijk minder direct worden opgepakt.

Kwaliteit

Nabijheid en herkenbaarheid: de dienstverlening vindt
plaats via lokale loketten door een vertrouwde, aanspreekbare organisatie. Bij zelfstandigheid blijven de
korte lijnen tussen inwoners, ondernemers, bestuurders en organisatie gehandhaafd. De kwaliteit van
dienstverlening is op dit moment goed, de klanttevredenheid is hoog, zoals blijkt uit de diverse cliënttevredenheidsonderzoeken (Cliëntervaringsonderzoek
Jeugd: 8,0, WMO 8,4)15.
De kwaliteit van de organisatie (en daarmee dienstverlening) staat onder druk omdat er veel éénpitters
en generalisten zijn. Er is weinig ruimte voor professionalisering, specialisering en strategische visie-vorming. De gemeente doet het prima als beheerorganisatie – hoewel dat gezien het toenemend takenpakket
geen toekomstbestendig organisatietype is-, maar
heeft geen tot weinig ruimte voor ontwikkeling,
innovatie en (bestuurlijke) ambities.
Door de geringe omvang van Brielle staat de bestuurskracht onder druk. De gemeente Brielle werkt
samen met andere gemeenten op allerlei terreinen
en in allerlei samenwerkingsverbanden. Brielle heeft
als kleine gemeente weinig positie in grotere samenwerkingsverbanden. Ook bij mede-overheden als het
Rijk, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Waterschap legt Brielle
door de geringe omvang weinig gewicht in de schaal.

Zelfstandig (met verdergaande samenwerking) zal
voor uitvoerende taken en voor beleidsrijke taken
wellicht een verhoging van de kwaliteit betekenen,
want de regio levert gezamenlijke capaciteit, specialisatie en expertise. De kwaliteit van de eigen organisatie wordt mogelijk verzwakt, ten gevolge van meer
benodigde capaciteit voor de samenwerking, minder
interne lokale capaciteit, (nog) minder ruimte voor
innovatie en uitwerking van lokale bestuurlijke ambities. Meer samenwerkingsverbanden kunnen een
positief effect hebben op de bestuurskracht: complexere taken en bestuurlijke ambities kunnen binnen
de samenwerking uitgevoerd worden, maar vragen
ook meer interne capaciteit en leiden dus tot hogere
apparaatskosten Meer samenwerkingsverbanden,
met daarbinnen weinig directe invloed (op basis van
gemeenteomvang) maakt de positie in de regio niet
sterker. De positie kan wel versterkt worden als de
kwaliteit van de inhoudelijke inbreng hoog is. Maar dat
betekent meer beleidscapaciteit naar de regio en dus
minder capaciteit beschikbaar voor lokale taken.

Kwetsbaarheid

Door de ondernemers wordt de kwetsbaarheid soms
ervaren: ambtenaren als éénpitters, die soms afwezig
of moeilijk bereikbaar zijn door verlof, studie, ziekte
of (afstemmings)overleg binnen samenwerkingsverbanden. Anderzijds wordt door de ondernemers de
betrokkenheid en nabijheid van de organisatie als
pluspunt genoemd.

Burgerpeiling 2017, waarstaatjegemeente.nl
Rapportage Cultuurscan Brielle op basis van het Overheidsontwikkelmodel, 13 juli 2016
15
Rapportage Clientervaringonderzoek Jeugd 2018, Rapportage
WMO 2018, Zorgfocuz, juni 2019
13
14
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De bestuurders en ambtelijke organisatie merken zelf
het meest van de organisatorische kwetsbaarheid. De
taken en opgaven worden meer, maar de (financiële)
ruimte om nieuwe medewerkers aan te trekken is gering. Er is veel behoefte aan externe inhuur, waardoor
opgaven nog wel uitgevoerd kunnen worden, maar
minder kennis en ervaring in de organisatie wordt
opgebouwd. De arbeidsmarktpositie is zwak: door
het loongebouw, dat (deels) gerelateerd is aan gemeentegrootte, is het lastig om goede mensen
binnen te krijgen en zeker om ze vervolgens te
behouden. Er zijn veel éénpitters, waardoor – mede
door de werkdruk - de ruimte voor specialisatie,
opleiding en persoonlijke ontwikkeling gering is. Daarnaast zijn er weinig mogelijkheden voor vervanging
en overdracht van werkzaamheden bij verlof of ziekte.
Anderzijds worden door veel medewerkers het
generalistisch werken en de korte lijnen tussen
bestuur en organisatie zeer gewaardeerd. Dat geeft
ook grote betrokkenheid en loyaliteit naar de organisatie.
Er is veel bestuurlijke drukte door noodzakelijke intergemeentelijke samenwerking. Als kleine speler heeft
Brielle weinig invloed binnen samenwerkingsverbanden in de regio. Het ontbreken van ambtelijke capaciteit, expertise en tijd maakt dat Brielle bestuurlijk en/
of ambtelijk minder inbreng en invloed kan hebben
binnen de regio of binnen gemeenschappelijke regelingen. Daardoor is vooral bij complexere of innovatieve beleidstaken de slagkracht van Brielle gering.

Zelfstandig (met verdergaande samenwerking) kan de
operationele of strategische kwetsbaarheid verminderen. Meer taken worden binnen uitvoeringsorganisaties of gemeenschappelijke regelingen neergelegd.
De bestuurlijke drukte vergroot door noodzaak van
deelname binnen besturen van samenwerkingsverbanden. De bestuurlijke ondersteuning (voorbereiding
vergaderingen, bepalen effect van regionale beleidsstukken op lokaal beleid) en controle (bijv. jaarstukken) vragen ambtelijke capaciteit.

Kosten

Brielle kent een hoge solvabiliteit. Brielle heeft geen
langlopende leningen of rentelasten, in 2025 zullen de
huidige leningen (ruim 5 miljoen) volledig zijn afgelost.
Lage lokale lasten, een sterke balans (wel teruglopend) en hoge bestemmingsreserves kenmerken
Brielle. Het weerstandsvermogen (saldo algemene
reserve + risico reserve) is eind 2018 met bijna € 29
miljoen nog robuust te noemen en biedt de gemeente
de mogelijkheid om -tenminste voor de korte termijnfinanciële tegenvallers op te vangen.
Er is sprake van een structureel negatieve exploitatiekasstroom waardoor zonder bezuinigingen de noodzaak tot lenen op termijn onontkoombaar wordt. Er is
weinig ruimte voor nieuwe investeringen met structurele lasten en weinig mogelijkheden om gebruik te
maken van regiogelden, provinciale- of rijksmiddelen.

Brielle heeft weinig (financiele) ruimte voor innovatie
en ontwikkeling. Door toenemende taken, vraag naar
diepgaande expertise en toenemende verantwoordelijkheden is er steeds meer noodzaak tot externe
inhuur.
Gemeenten krijgen steeds meer en grotere, vaak
gemeente-overstijgende taken, waarbij samenwerking
tussen overheden vereist is. Deze gemeenteoverstijgende uitdagingen (energietransitie,
verduurzaming economie, woningen en leefomgeving,
klimaatadaptatie, aanpassing infrastructuur stroom-,
gas- en warmtenetwerken) zullen grote investeringen
vragen. De bijbehorende middelen worden door het
Rijk steeds meer toebedeeld aan regio’s. Zo stelt
het Rijk voor drie jaar middelen beschikbaar voor de
Regionale Energie Strategieën (RES). De gemeenten
krijgen de middelen, maar de besluitvorming erover
vindt in de regio plaats. Daarnaast is in deze regeerperiode (2018-2020) in totaal 950 miljoen euro
beschikbaar voor regionale opgaven, deels voor
zaken die expliciet in het Regeerakkoord zijn
opgenomen en deels voor voorstellen vanuit de
regio’s. Natuurlijk probeert de gemeente Brielle
samen met de andere gemeenten in de regio
Zuid-Hollandse Delta (Voorne-Putten,
Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard) een deel
van deze regiomiddelen binnen te krijgen
(aanvraag Regiodeal Zuid-Hollandse Delta)16.

16

Aanvraag Regiodeal Zuid-Hollandse Delta, november 2019
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Maar door het ontbreken van strategische kracht,
lobbykracht en positie in de regio blijkt het voor Brielle
een hele toer om aanspraak op regiomiddelen te
kunnen realiseren. Veelal moeten we aansluiten bij
initiatieven die door andere gemeenten worden genomen. Projecten met een grotere schaal dan enkel de
gemeente Brielle kunnen daardoor beter, effectiever
en efficiënter gemanaged worden.
Zelfstandig (met samenwerking) is voor de korte
termijn goed mogelijk door de hoge solvabiliteit,
sterke balans, hoge bestemmingsreserves en robuust
weerstandsvermogen. Bij zelfstandigheid kan Brielle
zelf de tarieven voor de lokale heffingen en belastingen vaststellen. Wel zullen de lokale lasten in de
toekomst (snel) gaan stijgen. Door het negatieve
exploitatiesaldo zullen voorzieningen onder druk
komen te staan en zijn bezuinigingen noodzakelijk.
Het aangaan van meer samenwerkingsverbanden
heeft negatieve effecten op de kosten indien het leidt
tot uitbreiding van de beleidscapaciteit. Als kleine
speler heeft Brielle weinig mogelijkheden om
(matigende) invloed uit te oefenen op de begrotingen
van de samenwerkingsverbanden. De mogelijkheid
om gebruik te maken van regionale middelen is
eveneens beperkt.
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Kracht in de regio

Als kleine gemeente is Brielle bestuurlijk en ambtelijk
ook een kleine speler met daardoor weinig invloed in
de regio. De gemeenten hebben in de afgelopen tijd
steeds meer taken en verantwoordelijkheden gekregen. Een gemeente als Brielle heeft op hoofdlijnen
dezelfde taken als bijv. Rotterdam. Maar vaak kan
een kleinere gemeente niet de capaciteit en expertise
leveren die noodzakelijk is om de taken ook goed
uit te voeren. De oplossing wordt gevonden door
externe inhuur of door taken op een hoger schaalniveau te leggen, bijvoorbeeld door samenwerking in
Gemeenschappelijke regelingen (óf door herindeling).
Overigens blijkt het voor een kleinere gemeente lastig
om ook binnen het samenwerkingsverband voldoende capaciteit en expertise te leveren, zowel ambtelijk
als bestuurlijk. Het resultaat kan dan zijn dat door de
grotere inbreng van grotere gemeenten (capaciteit
en expertise) het beleid door die grotere gemeenten
gedomineerd wordt.
De effecten van de toedeling van meer taken aan
gemeenten wordt ook wel de decentralisatie-paradox
genoemd: gemeenten krijgen meer taken om dicht
bij de inwoners uit te voeren en maatwerk te kunnen
leveren, maar daardoor is samenwerking in GR’s of
opschaling van diezelfde gemeenten nodig. Daarbij
bestaat de kans dat het contact met de inwoners juist
minder wordt. Door de toename van samenwerkingsverbanden staat ook de gemeenteraad steeds verder
op afstand.

Samenwerken als zelfstandige gemeente(n) doen we
al jaren, op allerlei niveaus. Op Voorne, op VoornePutten, in Rijnmondverband, binnen de MRDH. De
optelsom van al deze samenwerkingsconstructies is
een complex geheel geworden waarbij collegeleden
bijna een dagtaak hebben aan het bijwonen van regionale vergaderingen en raadsleden aangeven dat ze
onvoldoende inzicht hebben op beleid en uitvoering
binnen samenwerkingsverbanden en moeilijk kunnen
sturen op beleid of financiën. Daarmee is het voor
het gemeentebestuur ook lastig om op de betrokken
beleidsterreinen te investeren in draagvlak onder de
lokale inwoners.
Meer samenwerking kan de gezamenlijke kracht in de
regio versterken. Maar als individuele speler krijgen
we daardoor niet meer invloed of positie. De kracht
in de regio wordt door verdere samenwerking voor
Brielle mogelijk versterkt als door de inzet van meer
beleidscapaciteit ook het niveau van de inhoudelijke
bijdrage omhoog gaat. Dit is echter kostenverhogend.

Kansen voor medewerkers:
de ambtelijke organisatie

Een zelfstandige gemeente Brielle geeft de mogelijkheid tot generalistisch werken. Er zijn korte lijnen naar
collega’s en bestuur. Veel mogelijkheden voor zelfregie voor de medewerkers. Door de kleine organisatie
en de organisatiecultuur is er een grote betrokkenheid
van de medewerkers op elkaar en veel loyaliteit naar
de organisatie en het bestuur. Bij zelfstandigheid kan
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de ingezette organisatieontwikkeling volgens eigen
invulling en tempo worden voortgezet.
Een kleine organisatie geeft weinig ruimte voor
persoonlijke en organisatieontwikkeling. Medewerkers ervaren een hoge werkdruk, weinig ruimte voor
overdracht of vervanging bij ziekte of verlof, weinig
doorstroming en weinig ruimte voor innovatie en
verdieping.

Zelfstandigheid met samenwerking kent de pluspunten van het werken in een kleine organisatie (korte
lijnen, cultuur) maar ook de nadelen van het werken
in diverse samenwerkingsverbanden. Bij blijvende
zelfstandigheid zal nog meer dan nu worden gewerkt
binnen allerlei samenwerkingsverbanden. De interne
organisatie wordt kleiner, de kansen voor medewerkers op doorgroei, ontwikkeling en specialisatie ook.

Medewerkers zien zelf als belangrijke opgaven voor
de ambtelijke organisatie - bij beide opties - personeelsontwikkeling en (voortzetting van de ingezette)
organisatieontwikkeling. Bij fusie is er meer kans op
personeelsontwikkeling: van elkaar leren, specialisatie, doorstromingsmogelijkheden). Anderzijds wordt
de dynamiek en uitdaging, samenhangend met het
generalistisch werken binnen de kleine organisatie
regelmatig als pluspunt genoemd.

Grip op samenwerking

Het werken binnen diverse samenwerkingsverbanden geeft ambtelijke complexiteit, loyaliteitsconflicten
tussen lokale en regionale werkzaamheden, en verlies
van ambtelijke capaciteit door de vele verkeersbewegingen. Wel geven de vele samenwerkingsverbanden
gelegenheid om het eigen netwerk te ontwikkelen.

Brielle maakt als zelfstandige kleine gemeente noodzakelijkerwijs deel uit van veel samenwerkingsverbanden. Daardoor staat de gemeenteraad meer op
afstand. Als kleine speler in het regionale veld is het
moeilijk om invloed uit te oefenen op het beleid, de
begroting of de uitvoering van grote samenwerkingsverbanden.
Zelfstandig met meer samenwerkingsverbanden
maakt voor de gemeenteraad de grip op samenwerking (en daarmee op beleid en uitvoering) steeds
lastiger. De kaderstellende en controlerende rol van
de gemeenteraad wordt moeilijker vorm te geven.

Gemeentelijke kleur
(couleur locale/identiteit)

Zelfstandig geeft veel mogelijkheden om de eigen
identiteit te behouden en te versterken. Er zijn korte lijnen tussen bestuur en inwoners. Dit geeft veel
inwonersbetrokkenheid, met vele vrijwilligers ook voor
gemeentelijke taken (bijv. museum, wijkwerk). Doelgroepen zijn makkelijk bereikbaar. Gedurende het
participatietraject hebben inwoners van Brielle meermalen aangegeven belang te hechten aan de nabijheid en herkenbaarheid van bestuur(ders). Bij vrijwel
iedere vorm van regionale samenwerking of gemeentelijke fusies vragen inwoners terecht aandacht voor
de toenemende fysieke afstand tussen gemeente
en gemeenschap. Het versterken van kernen, behoud van dorps- en wijkidentiteit en organiseren van
inspraak op (zeer) lokaal niveau is dus van belang om
deze zorgen bij inwoners weg te nemen17.
Blijvende zelfstandigheid houdt de lijnen tussen bestuur en inwoners kort. Hierdoor is het makkelijker om
de lokale identiteit te behouden en te versterken.

17

Handreiking Kernendemocratie, Provincie Zuid-Holland, februari
2018
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3.3 Scenario 2: voor- en nadelen
bestuurlijke fusie / herindeling
(deskresearch)

De vele wetenschappelijke onderzoeken en evaluaties
van bestuurlijke fusies zijn vooral gericht op bestuurskracht, kwaliteit van dienstverlening, kwetsbaarheid
van de ambtelijke organisatie en de kosten. Voor
deze Verdiepende verkenning is onder meer gebruik
gemaakt van de volgende documenten:
• Leeuwendaal, Gemeentelijke fusies en
samenwerkingsverbanden, juni 2013
• BMC, Gemeentelijke herindelingen: lessen
en leerervaringen, aug. 2014 (iov min.BZK)
• BMC/Stuurgroep OBT, Bestuurlijke toekomst
Hoeksche Waard, oktober 2015
• Efficiency bij gemeentelijke herindelingen
(Necker van Naem, 2016)
• Voor- en nadelen gemeentelijke herindeling
www.blaricum.nl, 2016

Klantgerichtheid

Klantgerichtheid gaat over het werken aan klanttevredenheid en bij een gemeente: inwonerstevredenheid.
Het is de manier waarop op strategische wijze wordt
gewerkt aan het inzichtelijk krijgen van de wensen
van de inwoners en bijsturing van de organisatie naar
meer klantgericht denken, communiceren, organiseren en de monitoring daarvan.

onder de kop “schaalvergroting vraagt om schaalverkleining”. De betrokkenheid van bestuur en organisatie kan juist in een grotere gemeente goed worden
gecontinueerd of zelfs verbeterd. Bij meerdere fusies
is naar voren gebracht dat er na de fusie meer contact is met de kernen dan daarvoor en dat de eigenheid van de kernen in de nieuwe gemeente niet alleen
bewaard gebleven maar zelfs versterkt18.
Onderzoek van de nabijgelegen fusiegemeente Goeree-Overflakkee meldt dat daar veel aandacht wordt
besteed aan wijk- en buurtgericht werken, de formatie
is daarop aangepast. Ook hebben wethouders zich
verbonden aan een eigen kern (dorpswethouders)
en zijn aanwezig bij de daar georganiseerde activiteiten. Eilandelijke marketing, in samenwerking met de
ondernemers, is vrij snel na de herindeling opgezet
en de eerste resultaten waren snel zichtbaar. Ook de
fusiegemeente Hoeksche Waard heeft voor dorpsgericht werken met dorpswethouders gekozen.

Kwaliteit

Onderzoeken geven niet altijd een congruent beeld
van de kwaliteit van dienstverlening na herindeling.
Vaak heeft dat te maken met het ontbreken van
0-metingen. Onderzoek geeft aan dat de kwaliteit van
diverse fusieorganisaties als geheel in het algemeen is
toegenomen, soms na wat aanloopproblemen direct
na de start.

In onderzoeken wordt klantgerichtheid de centrale
sleutel voor draagvlak en succes van schaalvergroting/herindeling genoemd. Een daadwerkelijke
succesfactor voor klantgerichtheid is samen te vatten

Binnen diverse fusiegemeenten is kwaliteitsverbetering aantoonbaar gerealiseerd19. Het gaat dan met
name om de volgende aspecten:
• Kwaliteit van publieksdienstverlening20
Na de fusie wordt die beter gewaardeerd.
• Kwaliteit van personeel – professionalisering
en specialisatie
• Kwaliteit van beleidsvorming
• Kwaliteit door vermindering van kwetsbaarheid
van de organisatie
• Kwaliteit van ICT
• Kwaliteit van strategische positie in de regio.
Voor wat betreft de kwaliteit van strategische
positie in de regio blijkt uit onderzoek dat gemeentelijke herindeling niet zorgt voor vermindering in
het aantal gemeenschappelijke regelingen. Echter,
de positie in het krachtenveld wijzigt wel degelijk.
Kwaliteitsverbetering op dit vlak wordt door betrokkenen breed herkend en erkend.
Deze aspecten hangen met elkaar samen: zo stijgt
de kwaliteit van de publieksdienstverlening wanneer
front-office medewerkers professionaliseren. De vermindering van kwetsbaarheid in de organisatie zorgt
ervoor dat vragen sneller kunnen worden beantwoord
en de afhandeling van kwesties minder afhankelijk is
van een enkele medewerker.

Gemeentelijke fusies en samenwerkingsverbanden,
Leeuwendaal, juni 2013
Efficiency bij gemeentelijke herindelingen Necker van Naem
2016 blz
20
Voor- en nadelen gemeentelijke herindeling
www.gemeenteblaricum.nl
18

19
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Er zijn geen grote veranderingen in het voorzieningenniveau na een herindeling. Uitkomsten zijn verschillend, deze zijn afhankelijk van de vooraf gestelde
ambities en doelen. Wel is door schaalvergroting
de nieuwe gemeente beter in staat om het onderhoudsniveau van de voorzieningen op peil te houden.
Rekening moet worden gehouden met het feit dat
in de aanloopfase veelal sprake is van een tijdelijke
vermindering van de geleverde kwaliteit van dienstverlening. De klanttevredenheid over de hele linie van
dienstverlening neemt af in de aanloopfase. Na de
aanloopfase waarin de organisatie staat en de systemen steeds meer en beter op elkaar aansluiten, zit er
een stijgende lijn in de kwaliteit van dienstverlening en
wordt de kwaliteit ervan hoger gewaardeerd.

Kwetsbaarheid

Uit onderzoek blijkt dat bij opschaling de kwetsbaarheid in alle geëvalueerde organisaties is afgenomen21.
Eénpitters of heel brede specialisten komen in de
nieuwe organisaties niet of nauwelijks meer voor.
In een aantal organisaties is, vanwege doorgaande
bezuinigingen op de formatie, wel een soort nieuwe
kwetsbaarheid ontstaan: het investeren in kwaliteit
van medewerkers staat onder druk, terwijl door alle
betrokkenen wordt aangegeven dat na een fusie juist
meer moet worden geïnvesteerd in de kwaliteit van
organisatie en medewerkers.

Kosten

Leeuwendaal meldt dat al hun onderzochte organisaties aangeven verbeteringen geboekt te hebben
op het gebied van kosten. In veel gefuseerde organisaties zijn met name de personeelslasten aanzienlijk
gedaald in vergelijking met de situatie ervoor. Tevens
laten veel gemeenten aantoonbare kostenbesparingen zien op bijvoorbeeld onderhoud van systemen
en gebouwen, maar ook op inkoop en externe inhuur,
ondanks de soms noodzakelijke eenmalige investeringen22.
Onderzoek van Coelho lijkt echter uit te wijzen dat
voor wat betreft de kostenontwikkeling een gemeentelijke herindeling niet leidt tot een verandering van de
gemeentelijke uitgaven23.

BMC raadt in zijn algemeenheid aan om al vroeg in
het proces de financiële risico’s in kaart te brengen.
Een klassieke herindelingsscan is niet afdoende; met
een meer uitgebreide financiële scan of en due diligence-onderzoek kunnen risicovolle zaken al vroeg in
het proces worden besproken. Een uitgebreide financiële scan kan een bevestiging zijn van de gedachte
dat de financiën in alle gemeenten op orde zijn, of kan
laten zien welke problemen moeten worden opgelost
om de financiële balans de goede kant op te krijgen. In beide gevallen is het goed om dat inzicht te
hebben. Het ontbreken van informatie hierover was bij
de fusiebesprekingen tussen Maasdonk en Bernheze
een van de redenen voor het mislukken ervan25.

Necker van Naem meent dat het causale verband
tussen herindeling en kostendaling niet eenvoudig is
aan te tonen, omdat vele factoren van invloed zijn op
doelmatigheid en kwaliteit van het gemeentelijk functioneren, zoals bezuinigingen, wijziging van wet- en
regelgeving, nieuwe dienstverleningsconcepten. Het
is methodologisch lastig om een herindeling geïsoleerd te onderzoeken24.

Gemeentelijke fusies en samenwerkingsverbanden, Leeuwendaal,
juni 2013
22
Gemeentelijke fusies en samenwerkingsverbanden, Leeuwendaal,
juni 2013
23
Studie ontwikkeling uitgaven van heringedeelde gemeenten,
Coelho, Allers&Geertsema 2014
24
Efficiency bij gemeentelijke herindelingen, Necker van Naem,
maart 2016 (iov min.BZK)
25
Gemeentelijke herindelingen; lessen en leerervaringen, BMC,
augustus 2014 (iov min.BZK)
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Kracht in de regio

Onderzoek toont aan dat veel organisaties door een
gemeentelijke fusie meer positie in de bestuurlijke
omgeving hebben gekregen en dus ook bestuurskrachtiger zijn geworden. Provincies zien de nieuwe
gemeente eerder als (gespreks)partner, zeker als de
gemeentegrootte flink toegenomen is. Maar ook ten
aanzien van het contact met buurgemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld geven de
meeste gemeenten aan dat ze een versterkte positie
hebben gekregen. In sommige gemeenten speelt
mee dat gemakkelijker aanspraak kan worden gemaakt op bestuurlijke posities in (VNG)-commissies,
hetgeen indirect ook positieve consequenties heeft
voor de eigen bestuurskracht.
Er worden ook nadelige aspecten van herindeling
genoemd. In een aantal gemeenten is ingezet op
brede colleges, hetgeen niet altijd leidt tot bestuurlijke effectiviteit. Soms is ook de samenstelling van de
nieuwe raad niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van
de bestuurskracht (vooral als er binnen de nieuwe
raad veel versnippering is en/of als er veel (lokale)
partijen zijn die gericht zijn op deelbelangen of -gebieden). Bestuurskracht is ook nauw verbonden aan de
strategische visie van de (nieuwe) gemeente. Zonder
visie geen focus. Het blijkt van groot belang om daar
tijdens het fusieproces veel aandacht aan te
besteden.

Kansen voor medewerkers

Onderzoek geeft ten aanzien van de ambtelijke organisatie aan, dat investeren in een nieuwe organisatie
betekent dat vooral moet worden geïnvesteerd in
leiderschap. De kwaliteit van de organisatie wordt in
hoge mate bepaald door de kwaliteit van het management. Wat betreft het te benoemen management
is in vrijwel alle gevallen gekozen voor een kwalitatieve
toets, soms zelfs in concurrentie met potentiele kandidaten van buiten. Ook is de organisatie ontwikkeling
van groot belang.
Bij evaluatie van fusiegemeenten blijkt de kwaliteit van
de organisaties in het algemeen toegenomen. Wel
wordt ervaren dat er ook beperkingen zijn, omdat
niet alle medewerkers van de oude organisaties even
makkelijk kunnen omgaan met de schaalgrootte
binnen de nieuwe organisatie. De conclusie is dat in
fusieorganisaties de kwetsbaarheid sterk is verminderd, wat een positief effect heeft op de kwaliteit van
de dienstverlening van de organisatie. Bovendien kan
een grotere organisatie ook zorgdragen voor meer
kwaliteit binnen de organisatie. De mogelijkheden
die hogere inschaling bieden zijn – op korte termijn –
geen directe garantie voor meer kwaliteit, maar geven
wel vaak meer mogelijkheden om specialisten en
professionals aan de organisatie te kunnen binden.
Aandacht is er voor het feit dat moeilijk lopende
fusies regelmatig worden toegeschreven aan cultuurverschillen binnen de gefuseerde organisaties. Uit
onderzoek blijkt dat het vaak meer gaat om algemene
weerstand tegen veranderen dan om feitelijke cul-

tuurverschillen tussen organisaties. De aanbeveling is
vooral aandacht te hebben voor de gewenste cultuur
van de nieuwe organisatie, in plaats van het accent te
leggen op de mogelijk verschillende culturen van de
huidige organisaties. Een van de succesfactoren voor
een nieuwe gezamenlijke organisatiecultuur is volgens
het onderzoek van Leeuwendaal de centrale huisvesting van medewerkers.
Medewerkers zijn en blijven de belangrijkste bedrijfsmiddelen in een gemeentelijke organisatie. Toch
worden de loonkosten vaak gezien als gemakkelijke
bezuinigingsmogelijkheid bij een fusie. Investeren in
de kwaliteit van een nieuwe gefuseerde organisatie
betekent echter vooral investeren in de kwaliteit van
medewerkers. Soms worden de door het Rijk in het
vooruitzicht gestelde Arhi-gelden al vooraf geïnvesteerd om de kwaliteit van de organisatie (medewerkers) naar het gewenste niveau te brengen26.

Grip op samenwerking

Bij een fusie heeft de (nieuwe) gemeenteraad meer
grip op visievorming, kaderstelling en controle dan bij
een andere vorm van intergemeentelijke samenwerking (bijv. gemeenschappelijke regeling of ambtelijke
fusie).
Bij een fusietraject zullen bestaande (kleinschalige)
Gemeenschappelijke Regelingen (GR) tegen het licht
worden gehouden: zijn er beleids- of uitvoeringstaken,
nu uitbesteed, die door opschaling weer zelf kunnen
worden gedaan? Daarnaast zal een grotere gemeente binnen bestaande GR’en meer invloed kunnen

26

24

Gemeentelijke fusies en samenwerkingsverbanden, Leeuwendaal,
juni 2013
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uitoefenen op het beleid. Bestaande GR’en zullen
zich hiertoe moeten gaan verhouden. Bij een eventueel fusietraject dienen de bestaande GR’en daarom
vroegtijdig te worden geïnformeerd en betrokken bij
het proces.

Gemeentelijke kleur (couleur locale)

Zowel door een zelfstandig gemeente met meerdere kernen als door de fusiegemeente kan en moet
worden nagedacht over het kernenbeleid/kernendemocratie27. De vormgeving daarvan is een keuze van
de gemeenteraad of -raden. Een lichte constructie
is de inzet van (ambtelijke) dorpscoördinatoren. Het
kernenbeleid kenmerkt zich dan vooral door ambtelijke contacten met burgers, belangenverenigingen etc.
Een zwaardere constructie voorziet in een bestuurlijke
aanvulling op de dorpscoördinatoren, door aanwijzing van contactwethouders (dorpswethouders). Dat
zijn de reguliere wethouders van de gemeente, die
tevens bepaalde dorpen/kernen in hun portefeuille
hebben. Deze portefeuillehouders spreken, net als
de coördinatoren, met de besturen van stads-, dorpen wijkraden. Een nog zwaardere constructie is die,
waaraan aan dorps- en stadsraden ook bevoegdheden worden toegekend. Dat kunnen zowel adviserende bevoegdheden als gemandateerde bevoegdheden
zijn (zoals de vroegere deelgemeenten). Deze laatste
vorm komt niet zo vaak voor.

Daar waar veel inwoners het behoud van de lokale
identiteit als aandachts- of zorgpunt hebben benoemd, geven de evaluaties van Leeuwendaal en
BMC juist aan dat een herindeling de vitaliteit van
dorpen, buurten en wijken ten goede kan komen, zeker als de inwoners betrokken zijn bij het fusieproces.
Doordat de gemeente haar doelstellingen beter kan
verwezenlijken en haar taken beter kan uitvoeren na
een fusie, wordt het beter mogelijk om “klein” te blijven door kerngericht te gaan werken en in te spelen
op de wensen en opgaven in de kernen.
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Hoofdstuk 4
In dit hoofdstuk wordt besproken wat er is opgehaald bij de verschillende stakeholders die van belang
zijn voor de bestuurlijke toekomst van Brielle. In paragraaf 4.1 wordt inzicht gegeven in het participatietraject met de samenleving en de uitkomsten ervan. Het participatietraject had uitdrukkelijk
niet de bedoeling om de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen een keuze voor de
verschillende scenario’s voor te leggen. De vraag aan de samenleving is geweest om aan te geven wat
belangrijk is als het gaat om de toekomst van de gemeente Brielle. Wat maakt Brielle Brielle, welke
zaken vinden onze inwoners en ondernemers belangrijk, welke waarden en voorzieningen moeten
behouden blijven, ongeacht welke bestuurlijke vorm Brielle in de toekomst heeft.

Naast de consultatie van inwoners, ondernemers
en maatschappelijke instellingen zijn ook gesprekken gevoerd met de buurgemeenten Hellevoetsluis,
Nissewaard en Westvoorne. De uitkomsten hiervan
van zijn opgenomen in paragraaf 4.2. De projectgroep
heeft daarnaast de ambtelijke organisatie gevraagd
zich uit te spreken over de verschillende opties voor
de toekomst. Zie hiervoor paragraaf 4.3.

4.1 Inbreng vanuit de lokale samenleving:
inwoners, ondernemers en instellingen28

In de periode september-november 2019 is de
samenleving geraadpleegd over de toekomst van
Brielle. Leden van de gemeenteraad en college zijn
naar de wijken, kernen en bijeenkomsten gegaan en
hebben de inwoners daarnaast uitgenodigd om individueel - digitaal of op papier - hun mening te geven
over bestuur, dienstverlening, identiteit en voorzieningen. Het symbool voor het participatietraject is de
MoBrielle Eenheid geweest: college- en raadsleden
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die eendrachtig met een ludiek, herkenbaar wagentje
de samenleving in zijn gegaan: naar zaaltjes, scholen,
markt, dorpshuizen, theater en businesscenter.
In totaal zijn veertien bijeenkomsten georganiseerd
met en voor de samenleving, waarbij met honderden
inwoners en vele ondernemers en maatschappelijke
instellingen het gesprek over de toekomst is gevoerd.
Bij iedere bijeenkomst is - meestal door de burgemeester, soms door een wethouder - aan het begin
van de avond de context van de consultatie aangegeven:

28

Methodologische verantwoording uitwerking participatietraject,
P. Mudde, november 2019
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Brielle is een prachtige gemeente, met veel
verenigingen en betrokken inwoners; de
klanttevredenheid over de lokale taakuitvoering
is groot, de afstand tussen bestuur en inwoners
kort; er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd
door de bouw van nieuwe scholen, een sportcomplex en sociaal-culturele voorzieningen; de
keerzijde hiervan is dat de schatkist leeg raakt; de
gemeente Brielle krijgt daarnaast steeds meer taken en verantwoordelijkheden die, door de complexiteit en breedte, veelal in samenwerking met
andere gemeenten opgepakt moeten worden;
door de omvang van de gemeente heeft Brielle
weinig positie en invloed in de regio; de ambtelijke
organisatie is door de omvang kwetsbaar en heeft
een zwakke arbeidsmarktpositie; het gemeentebestuur van Brielle wil samen met de inwoners en
ondernemers spreken over de toekomstbestendigheid van Brielle.
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Daarnaast zijn er twee nieuwsbrieven29 uitgebracht en huis-aan-huis verspreid, de
eerste met het vragenformulier over de toekomst van Brielle. Nieuwsbrieven en
vragenformulier zijn ook digitaal beschikbaar gesteld.
Het traject is afgesloten met twee stadsgesprekken waarin de opbrengsten van
bijeenkomsten en vragenformulieren (op papier en digitaal) zijn teruggekoppeld en
samen met de inwoners zijn geduid.
De werkgroep die de bijeenkomsten heeft belegd hecht eraan om hier hun dank
uit te spreken aan de wijk- en dorpsraden van Brielle. Zij hebben elk op hun eigen
wijze de bijeenkomsten gefaciliteerd. Mede door hun inzet heeft het participatietraject geleid tot vele mooie gesprekken waarin inwoners en bestuurders hun argumenten en aandachtspunten konden delen en bespreken.

4.1.1 Identiteit

In de gesprekken met de samenleving is veel naar voren gekomen over de eigen
identiteit van de Brielse woonkernen en specifieke evenementen. Vierpolders,
Zwartewaal en Brielle hebben elk hun eigen identiteit en daar zijn ze trots op.
Behoud van identiteit wordt belangrijk gevonden door de inwoners. Dat geeft
binding binnen de gemeenschap en onderscheidend vermogen ten opzichte van
de andere kernen. Daardoor is er veel betrokkenheid bij inwoners: er zijn in alle
woonkernen veel verenigingen en vrijwilligers.
De identiteit van de gemeente Brielle wordt gemeentebreed, dus ook in Vierpolders en Zwartewaal, gekenschetst door het historisch karakter, de vesting en de
jaarlijkse viering van het 1 april feest. Daarnaast worden vooral de saamhorigheid
en het dorpse karakter van de kernen benoemd.
Bij inwoners is er zorg dat een grote gemeente minder oog heeft voor de kleinere
gemeenschappen. Begrijpt een gemeenteraad op afstand nog wel de vragen en
gevoeligheden binnen de kernen? Wordt er voldoende rekening gehouden met
de historische karakteristieken van de kernen? Blijft er in een grotere gemeente
de mogelijkheid van (sport)verenigingen op dorpsniveau en blijven dorpshuizen
en sportaccommodaties gehandhaafd? Of gaat een grote gemeente vooral kijken
naar zakelijkheid en efficiency en wordt het voorzieningenniveau in de kernen
uitgehold?

29

28

Zie bijlage 4 en 5

Rationeel weten veel inwoners dat een opschaling niet per definitie verlies van
identiteit van de gemeenschap betekent. Binnen Brielle hebben de voorheen
zelfstandige woonkernen Brielle, Vierpolders en Zwartewaal ook hun eigenheid
behouden. Dat moet bij een schaalvergroting wel georganiseerd worden. Als
voorbeelden worden genoemd: een dekkend netwerk van dorps-en wijkraden als
gesprekspartner voor de (grotere) gemeente, bestuurders afkomstig vanuit de verschillende gemeenten en korte lijnen met de ambtelijke organisatie. Men verwacht
van de huidige bestuurders dat zij bij een eventuele fusie deze belangen goed
zullen borgen voor de inwoners.

Kernwaarden identiteit

• Behoud van identiteit: historisch karakter, de vesting en de jaarlijkse
viering van 1 april; saamhorigheid en het kleinstedelijke/dorpse karakter
• Behoud eigen karakter van de verschillende kernen
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4.1.2 Voorzieningen

Brielle is een gemeente met een relatief hoog voorzieningenniveau en een groen
karakter. Inwoners zijn daar zeer tevreden over en willen die voorzieningen en de

het vaandel staan. De gemeente heeft verschillende musea, in Brielle en Zwartewaal, en exploiteert ook de Steenen Baak, voorzieningen die mede bepalend zijn
voor de identiteit. Zal een nieuwe gemeente dat allemaal in stand (kunnen) houden? Inwoners beseffen dat ook de huidige gemeente onvermijdelijk voor keuzes
komt te staan, mede gezien de financiële situatie. De gedachte is dat de bestuurders van Brielle meer oog hebben voor de lokale wensen dan het bestuur van een
fusiegemeente.

Kernwaarden voorzieningen

• Behoud van voorzieningen dichtbij de inwoners en in de verschillende
kernen
• Behoud van huidige kwaliteit van de openbare ruimte

4.1.3 Dienstverlening

kwaliteit van de openbare ruimte graag behouden. In de gesprekken met inwoners
wordt aangegeven dat ze vrezen dat een nieuwe, grote gemeente daar zakelijker
en rationele keuzes in gaat maken, waardoor mogelijk voorzieningen vooral in de
kleinere woonkernen verdwijnen. Nu heeft Brielle bijvoorbeeld een zwembad en
theater. Alle woonkernen hebben hun eigen sportcomplex. Vierpolders en Zwartewaal hebben hun eigen gemeenschapshuis. Brielle heeft kunst en cultuur hoog in
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De samenleving van Brielle hecht aan de mogelijkheid van persoonlijke dienstverlening dichtbij, of dat nu is in een zelfstandige gemeente of een gefuseerde gemeente. De vorm waarin dat mogelijk wordt gemaakt is niet zo belangrijk: genoemd zijn
het serviceloket zoals dat nu bij de gemeente Brielle in het Stadskantoor is georganiseerd, een mobiel loket (servicebus) die op vaste tijden op vaste plekken staat
of een persoonlijk gesprek thuis. De toekomst is ook steeds meer gericht op de
digitale dienstverlening. Maar daarnaast moet er ook de mogelijkheid zijn om de
gemeente telefonisch of aan een loket te benaderen. Gehecht wordt aan meerdere
kanalen en aan een persoonlijke benadering.
Voor inwoners is dienstverlening iets dat liefst dichtbij geregeld moet worden en
waarover men nu in het algemeen tevreden is: de klanttevredenheid breed scoort
structureel goed. Dat is overigens ook zichtbaar in de diverse cliënttevredenheidsonderzoeken (Cliëntervaringsonderzoek Jeugd: 8,0, WMO 8,4).30

Kernwaarden dienstverlening

• Persoonlijke benadering
• Dienstverlening dichtbij
• Dienstverlening mogelijk via meerdere kanalen

en het aanstellen van accounthouders (vanuit organisatie en college) maakt de
nieuwe gemeente minder anoniem en afstandelijk. Aandacht voor participatie en
opgavengericht werken binnen de organisatie is noodzakelijk.

4.1.4 Bestuur

In de gesprekken met de samenleving is de nabijheid en benaderbaarheid van bestuurders én van de dienstverlening steeds weer benoemd als een groot goed van
de kleine gemeente Brielle. Men kent de bestuurders, die vaak aanwezig zijn bij allerlei activiteiten en evenementen en die men tegenkomt in de winkel en op straat.
Als de nabijheid en herkenbaarheid van bestuurders als pluspunt van de kleinere
zelfstandige gemeente wordt genoemd, is voor een grotere gemeente de uitdaging
om de afstand tussen bestuur en burger te overbruggen. Bij een fusiegemeente is
het aan de (nieuwe) raadsfracties om de evenwichtigheid van herkomst van raadsleden te borgen. Ook kernenbeleid kan helpen: het opstellen van dorpsvisies, de
aanwezigheid van wijk- en dorpsraden als gesprekspartner voor raad en college
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Kernwaarden bestuur

• Nabijheid, zichtbaarheid en benaderbaarheid van burgemeester,
wethouders en raadsleden
• Herkenbaarheid van bestuurders
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Rapportage Clientervaringonderzoek Jeugd 2018, Rapportage
WMO 2018, Zorgfocuz, juni 2019

MoBrielle
Eenheid

Hoofdstuk 4
4.1.5 Wat geeft de samenleving verder nog mee aan college en raad?

Tijdens de participatieavonden is de vraag gesteld wat inwoners mee wilden geven
aan het bestuur, ook - maar niet alleen - met het oog op een mogelijk fusietraject.
Dat geeft dan op hoofdlijnen ook een vorm van opgavenprofiel mee voor de toekomstige gemeente. Nadrukkelijk is aandacht gevraagd voor een gedifferentieerd
woningaanbod in de gemeente: aandacht voor betaalbare woningen voor jongeren en starters en voldoende aanbod voor ouderen.
Blijvende aandacht voor de kleine kernen, behoud van de voorzieningen en eigenheid van Brielle zijn als belangrijke punten meegegeven. Bij de reacties van onze
inwoners is er een balans tussen zelfstandigheid, fuseren en samenwerking.

Uit de reacties blijkt dat inwoners oog hebben voor de complexiteit van de opgaven (veiligheid, duurzaamheid, ondernemersklimaat) en kwetsbaarheden (financiën, invloed en positie in de regio) maar ook aandacht blijven vragen voor de lokale
belangen (parkeren, benaderbaarheid, levendigheid).

Kernwaarden overig

• Een gedifferentieerd woningaanbod in de gemeente; aandacht voor
betaalbare woningen voor jongeren en starters en voldoende aanbod
voor ouderen
• Blijvende aandacht voor lokale belangen

4.1.6 Stadsgesprekken

Bij de twee stadsgesprekken is de input vanuit de samenleving teruggekoppeld
naar de aanwezige inwoners. Aan de inwoners is gevraagd of zij de reacties
herkenden, en of de aangegeven zaken beter als zelfstandige gemeente of als
fusiegemeente opgepakt zouden kunnen worden. Als werkvorm is gekozen voor
de Standpuntenlijn: per onderwerp nemen de deelnemers letterlijk hun positie in
op de lijn die van zelfstandig naar fusie loopt.

Genuanceerd

Tijdens beide avonden blijkt dat onze inwoners genuanceerd denken over het
meest wenselijke toekomstperspectief voor Brielle. Per gespreksonderwerp
(identiteit, voorzieningen, andere opgaven) wordt door de deelnemers van positie
en standpunt gewisseld. Bij identiteit is er voorkeur voor blijvende zelfstandigheid.
Het belang van het borgen van de identiteit wordt aangegeven. De kleinschaligheid en de saamhorigheid zijn zaken om zuinig op te zijn en te behouden. Dat lijkt
het best binnen een zelfstandige gemeente gerealiseerd te kunnen worden. En als
er gefuseerd wordt, dan wel met randvoorwaarden en waarborgen voor Brielle.
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De oproep aan de bestuurders is om te zorgen dat
bij een eventuele fusie belangrijke voorwaarden (zoals
aandacht voor de kleine kernen) een plek krijgen in de
nieuwe gemeente.
Bij het gesprek over de voorzieningen wordt er veelal
neutraal gestemd. Er zijn zorgen over voorzieningen
als zwembad en theater ook in de toekomst behouden kunnen blijven. Maar dat geldt zowel voor de
situatie dat Brielle zelfstandig blijft, als na een fusie.
Blijft het allemaal betaalbaar? De dienstverlening
moet dichtbij en goed bereikbaar blijven, zowel digitaal als in de vorm van een loket/servicepunt.
Bij het gesprek over de grotere opgaven, zoals het
woningbouwprogramma, slaat de balans door naar
fuseren. Als grotere gemeente kun je meer door professionalisering en bestuurlijke positie meer bereiken
op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw, duurzaamheid en groene energie. Wel wordt gesteld dat
er harde afspraken over de financiën moeten worden
gemaakt bij fusie. En ook wordt nog aangegeven dat
een fusie op Voorne-Putten wellicht toch een goede
optie is.

Kernwaarden

Bij de stadsgesprekken is aan de inwoners meegegeven dat Brielle bij een eventuele fusie een aantal
belangrijke kernwaarden voor de nieuwe gemeente
zoals kernenbeleid, nabijheid van bestuur en nabijheid
van dienstverlening zal inbrengen. Ook is voor Brielle
bij een fusie een diepgaand financieel onderzoek van
de betrokken gemeenten een belangrijk aandachtspunt.

4.2 Buurgemeenten

Als onderdeel van het verdiepend onderzoek zijn door
werkgroep 3 (het college) de kansrijke opties, zoals
die in maart 2019 door de gemeenteraad van Brielle
zijn benoemd, ook besproken in bestuurlijk overleg
met de buurgemeenten. De hoofdlijnen van deze
gesprekken zijn hieronder opgenomen.
Deze paragraaf is afgestemd met de betreffende gemeenten om een juiste afspiegeling van de gesprekken te waarborgen.
Hellevoetsluis
Het college van Hellevoetsluis heeft voor zichzelf
twee opties: zelfstandigheid of fuseren op Voorne. Dit
laatste heeft de duidelijke voorkeur. Bestuurskracht
en positionering in de regio zijn daarbij de bestuurlijke
overwegingen. Maar daarnaast speelt ook de organisatorische kwetsbaarheid van een kleinere gemeente.
Een fusiegemeente Voorne zou een betere arbeidsmarktpositie hebben, en in een grotere organisatie
is meer ruimte voor specialisatie en strategische
beleidsvorming. Het droombeeld is een sterk Voorne,
als gelijkwaardige partner voor onze buurgemeente
Nissewaard. De twee gemeenten op Voorne-Putten
hebben bij de eilandelijke opgaven voor VoornePutten gezamenlijk ook een sterke positie in de regio,
bij provincie en rijk.

Nissewaard
Nissewaard is vijf jaar geleden ontstaan door een
fusie tussen de gemeenten Spijkenisse en Bernisse.
Deze nieuwe fusiegemeente is nog niet “af”. Nissewaard ziet zich dan ook niet als mogelijke fusiepartner. Nissewaard beschouwt de samenwerking als
een groot goed. Op gemeenschappelijke onderwerpen moeten we samen aan de slag om elkaar te
versterken en een gezamenlijk geluid te vinden, ook
naar buiten toe. In de samenwerking is een moderniseringsslag te maken, daar wordt nu samen aan
gewerkt. Nissewaard heeft behoefte aan sterke en
slimme allianties op en buiten Voorne-Putten.
Westvoorne
Voor Westvoorne is zelfstandigheid een optie. Een
fusie op Voorne-Putten niet. Aangezien Brielle een
fusie met Westvoorne niet toekomstbestendig acht,
is voor Westvoorne fusie op Voorne het voorkeursscenario in geval van een fusie.. Westvoorne heeft
eerder de datum van 1 januari 2023 genoemd als
mogelijke fusiedatum, maar hecht aan zorgvuldigheid
boven snelheid.

4.3 Ambtelijke organisatie Brielle

De projectgroep VBT heeft ook de ambtelijke organisatie gevraagd om ten behoeve van de besluitvorming door de gemeenteraad zich uit te spreken over
voor- en nadelen van de verschillende opties, kansen
en aandachtspunten31.
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Uitwerking lunchbijeenkomst personeel Brielle 4 november 2019,
P. Mudde, november 2019

Hoofdstuk 4
De medewerkers vragen nadrukkelijk aandacht voor
de ervaringen uit het traject ambtelijke fusie Werkorganisatie Voorne (WOV), en geven aan dat er al veel
onderzoek is gedaan naar herindelingen. Gebruik die
ervaringen en informatie om aan de voorkant duidelijke randvoorwaarden aan te geven en het proces
goed in te richten. Voor de medewerkers is bij een
fusie gelijkwaardigheid het belangrijkste uitgangspunt.
Daarmee wordt gedoeld op de gelijke kansen voor
medewerkers van de drie gemeenten, maar wordt
ook aandacht gevraagd voor de cultuurverschillen
tussen de gemeenten.
Als belangrijke opgaven voor de ambtelijke organisatie, bij beide opties, worden personeelsontwikkeling
en organisatieontwikkeling genoemd. De huidige capaciteit wordt als onvoldoende ervaren om alle taken
goed uit te kunnen voeren, de arbeidsmarktpositie is
kwetsbaar. Door de omvang van de huidige organisatie zijn er veel éénpitters, waardoor de organisatie
kwetsbaar is. De medewerkers ervaren een hoge
werkdruk en maken/hebben onvoldoende tijd voor
professionalisering, opleiding, (gezamenlijke) reflectie
en strategische visieontwikkeling. Bij fusie is er meer
kans op personeelsontwikkeling: van elkaar leren,
specialiseren, doorstromingsmogelijkheden. Anderzijds wordt de dynamiek en uitdaging, samenhangend met het generalistisch werken binnen de kleine
organisatie regelmatig als pluspunt genoemd.
De huidige organisatieontwikkeling naar meer opgavengericht werken en inzet van talenten wordt als
positief ervaren, deze lijn wil men graag vasthouden.
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De medewerkers geven aan dat bij een fusie het een
opgave zal zijn om de uitgangspunten van de huidige
organisatieontwikkeling, de organisatiecultuur en het
werkklimaat binnen een grotere organisatie te behouden.

Ambtelijk zijn de volgende aanbevelingen voor de
organisatie en voor een mogelijk fusieproces meegegeven:

De organisatie ziet kansen voor versterking van de
bestuurskracht bij fuseren. De slagkracht binnen
regionale samenwerkingsverbanden wordt vergroot
en de positie in de regio versterkt. Maar een grotere
organisatie moet niet tot meer bureaucratie of afstand
tot de burger leiden. De nabijheid van dienstverlening,
de korte lijnen en de benaderbaarheid van bestuur
worden als pluspunt van een zelfstandig Brielle genoemd. De dienstverlening moet bij fusie bereikbaar
blijven en de kwaliteit behouden of verbeteren.

• Flexibiliteit, slagkracht en efficiency
• Betrokkenheid medewerkers bij vormgeving
en ontwikkeling van de organisatie. Geef ruimte om te werken aan relatie en vertrouwen
• Opgavengericht werken breed in de (nieuwe)
organisatie
• Energie en elan
• Meer samenwerking met externe partijen

Medewerkers vragen aandacht voor de voorzieningen. Het voorzieningenniveau van Brielle is hoog,
hoewel men beseft dat het gezien de financiële situatie van Brielle ook bij zelfstandigheid een opgave is
om dit niveau in stand te houden. Er is zorg over het
behoud van het lokale museum, theater en evenementen. Mogelijk gaat een grotere gemeente financieel-gedreven keuzes maken met minder oog voor de
bijdragen van deze voorzieningen aan de identiteit van
Brielle. Bij een fusie zouden aan de voorkant afspraken moeten worden gemaakt over behoud van deze
voorzieningen.
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Kernwaarden ambtelijke organisatie

Kernwaarden eventueel fusietraject

• Gelijkwaardigheid van de drie organisaties
als (randvoor)waarde nummer 1
• Tijdige en goede communicatie tijdens het
gehele traject
• Medewerkersbetrokkenheid bij de vorming
van de nieuwe organisatie
• Gebruikmaking van ervaringen van onszelf en
anderen (lessons learned)
• Duidelijke spelregels aan de voorkant
• Realistisch tijdpad

MoBrielle
Eenheid
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4.4 De voor- en nadelen
van de verschillende
scenario’s

Klantgerichtheid voor
• Gemeente is toegankelijk/laagdrempelig.
• Inwoners behouden hun vertrouwde lokale voorzieningen.
• Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties houden
korte vertrouwde lijnen met bestuurders, raadsleden en ambtenaren.
• Meer mogelijkheden voor maatwerk.
• Klanttevredenheid is hoger dan gemiddeld.

Kwaliteit voor
• Burgerloketten en ondernemersloket blijven nabij en bereikbaar.
• De herkenbaarheid (persoonlijke benadering) van de dienstverlening blijft gehandhaafd.
• Mogelijkheid voor snelheid en maatwerk dienstverlening.
• Kwaliteit van dienstverlening blijft gelijk op korte termijn.
• Kwaliteit van voorzieningen en onderhoudsniveau blijven gelijk op korte termijn.
Kansen voor medewerkers voor
• Mandaat ligt laag in de organisatie en zelfregie bij medewerkers.
• Korte lijnen tussen medewerkers en bestuurders.
• Afwisselend werkveld (generalistisch werk).
• Grote betrokkenheid en loyaliteit van de medewerkers.
Kosten voor
• Brielle is nu en voor de korte termijn financieel gezond.
• Brielle kan zelfstandig de tarieven voor lokale heffingen en belastingen vaststellen.
• Robuust weerstandsvermogen, mogelijkheid om financiële tegenvallers op te vangen.
Kracht in de regio voor
• Korte lijnen tussen bestuurders en ambtenaren waardoor er meer mogelijkheden zijn voor advisering en afstemming.
Gemeentelijke kleur voor
• Korte lijnen tussen bestuur en burger.
• Wethouders en raadsleden zijn zichtbaar en herkenbaar.
• Behoud eigen identiteit, historisch en groen karakter.
• Grote betrokkenheid en aansluiting van bestuur bij de drie kernen.
• Veel evenementen met hoge betrokkenheid van inwoners (vrijwilligers).
• Nadrukkelijke aandacht voor wijk- en dorpsraden en participatie.
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Argumenten
voor en tegen
zelfstandig

Hoofdstuk 4
Klantgerichtheid tegen
• Behoud van lokale voorzieningen staat op (middel)lange termijn onder druk.
• Organisaties en bedrijven die actief zijn in meerdere gemeenten houden last van verschillende regelgeving.
• Weinig capaciteit voor structurele monitoring en sturing op klanttevredenheid.
Kwaliteit tegen
• Kwaliteit van de organisatie staat onder druk door éénpitters en generalisten.
• Weinig ruimte voor ontwikkeling, innovatie en bestuurlijke ambities.
• Weinig ruimte voor professionalisering, specialisering en (strategische) visie-vorming.
• Aantrekken van nieuwe medewerkers staat onder druk (bij huidige arbeidsmarkt).
• Kwaliteit van bestuur staat onder druk door ontbrekende ambtelijke (strategische) capaciteit voor ondersteuning en advisering.
• Kwaliteit van voorzieningen staat op (middel)lange termijn onder druk.
Kwetsbaarheid tegen
• Brielle blijft een beheergemeente, en is niet toegerust voor complexere ontwikkelopgaven zoals
energietransitie, duurzaamheidsvraagstuk, etc.
• Door inhuur van externe specialisten bouwt de organisatie geen kennis en ervaring op en neemt
de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van externen toe.
• Grotere kans op matige rolscheiding (cliëntalisme).
• Veel éénpitters in de organisatie maakt vervanging en specialisatie lastig.
Kansen voor medewerkers tegen
• Hoge werkdruk voor de medewerkers.
• Weinig tijd voor scholing en opleiding van medewerkers door hoge werkdruk en volle portefeuilles.
• Weinig ontwikkelkansen en doorgroeimogelijkheden voor medewerkers.
• Weinig reflectie in de eigen organisatie.
Kosten tegen
• Financiële haalbaarheid van voorzieningen staat op (middel)lange termijn onder druk.
• Minder schaalvoordeel bij inkoop en aanbestedingen. Kosten zijn hierdoor relatief hoger.
• Hogere personele kosten door meer externe inhuur.
• Weinig invloed op (oplopende) begrotingen van gemeenschappelijke regelingen.
• Structureel negatieve exploitatiekasstroom noodzaakt tot strikte bezuinigingen.
Kracht tegen
• Geen regionale slagkracht.
• De invloed van Brielle in de regio neemt af, omdat buurgemeenten wel fuseren.
• Geringe invloed op en/of in gemeenschappelijke regelingen.
• Beperkte mogelijkheden bij het verwerven van externe gelden en subsidies denk aan regio, Rijk en Europese Unie.
• Weinig mogelijkheden om capaciteit of expertise in te brengen in samenwerkingsverbanden waardoor beleid door
grotere gemeenten gedomineerd wordt.
Gemeentelijke kleur tegen
• Inwoners verbinden zich al decennia meer met de gemeenschap binnen de afzonderlijke kernen dan binnen de bestuurlijke
entiteit van gemeente.
Grip op samenwerking tegen
• Er bestaan veel kruisverbanden en vormen van samenwerking, waardoor het lastig is om grip te houden op de samenwerkingsverbanden.
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4.4 De voor- en nadelen
van de verschillende
scenario’s

Klantgerichtheid voor
• Structurele aandacht voor monitoring en sturing klantgerichtheid.
• Klantgerichtheid en dienstverlening professionaliseert en niveau neemt toe op
(middel)lange termijn en wordt meer gewaardeerd door de inwoners.
• Voor organisaties en bedrijven één aanspreekpunt en één regelgeving.

Kwaliteit voor
• Meer ruimte voor ontwikkeling, innovatie en bestuurlijke ambitie.
• Betere kwaliteit van beleidsvorming en advisering op (middel)lange termijn.
• Professionalisering en specialisatie van de ambtelijke organisatie.
• Professionalisering van bestuurders en raadsleden.
• Kwaliteit van de voorzieningen neemt toe door schaalvergroting.
• Kwaliteit van nieuw personeel neemt toe.
Kwetsbaarheid voor
• De kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie neemt af door meerdere medewerkers per beleidsgebied
(minder éénpitters).
• Minder afhankelijk van externe inhuur.
• Kennis en ervaring worden binnen de eigen organisatie opgebouwd en blijven behouden.
• Minder groot risico op cliëntalisme en een betere scheiding van rollen.
• Projecten met grotere schaal kunnen effectiever en efficiënter gemanaged worden.
Kansen voor medewerkers voor
• Een grotere organisatie biedt medewerkers meer ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden.
• Er komen meer mogelijkheden om binnen de organisatie van elkaar te leren.Grotere opgaven, zoals energietransitie, duurzaamheid etc. kunnen beter worden opgepakt.
• Projecten met grotere schaal kunnen effectiever en efficiënter gemanaged worden.
Kosten voor
• Personeelskosten dalen door synergie voordelen.
• De gemeente heeft schaalvoordelen bij inkoop en aanbestedingen, waardoor kosten lager zijn.
• Fuserende gemeenten ontvangen eenmalig geld voor frictiekosten bij een fusie.
• Minder kosten voor externe inhuur door grotere ambtelijke organisatie op (middel)lange termijn.
• Projecten met grotere schaal kunnen effectiever en efficiënter gemanaged worden.
Kracht in de regio voor
• Een grotere gemeente heeft meer invloed op en/of in gemeenschappelijke regelingen en andere
samenwerkingsverbanden.
• Sterkere gesprekspartner voor provincie en Rijk.
• Meer mogelijkheden bij het verwerven van externe gelden en subsidies. Denk aan regio, Rijk en Europese Unie.
• Meer mogelijkheden tot deelname aan (landelijke of regionale) bestuurlijke gremia.
• Meer capaciteit en expertise voor strategische beleidsvorming en ondersteuning bestuurders.
Gemeentelijke kleur voor
• Uit onderzoek blijkt dat door schaalvergroting schaalverkleining wordt gestimuleerd en de
eigen identiteiten van kernen meer tot hun recht komen.
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Grip op samenwerking voor
• Door schaalvergroting kan er meer expertise en capaciteit worden ingebracht
waardoor de invloed in samenwerkingsverbanden versterkt wordt.

Argumenten
voor en tegen
fuseren

Hoofdstuk 4
Klantgerichtheid tegen
• Lokale voorzieningen zijn moeilijker in stand te houden in alle kernen en de afstand tot voorzieningen neemt toe.
• Grotere afstand tussen bestuurders, raadsleden en ambtenaren voor inwoners.
• Minder herkenbare (persoonlijke) dienstverlening voor inwoners, organisatie en bedrijven.
Kwaliteit tegen
• In de aanloopfase (de eerste twee jaar) is een tijdelijke vermindering van de dienstverlening mogelijk.
Kwetsbaarheid tegen
• Reorganisatie zorgt voor verloop van het personeelsbestand. Daardoor neemt op korte termijn de
kwetsbaarheid op sommige functies toe.
• Specialisatie zorgt voor nieuwe kwetsbaarheid.
• De schaalgrootte vraagt nieuwe vaardigheden medewerkers.
Kansen voor medewerkers tegen
• Minder invloed van medewerkers op het eigen werk.
• Van generalist naar specialist.
• Langere lijnen/meer tussenlagen intern en tussen bestuur en organisatie.
• Minder betrokkenheid en loyaliteit door grotere afstand intern en tussen bestuur en
organisatie.
Kosten tegen
• Harmonisatie lokale belastingen kan verhoging tot gevolg hebben. Op korte termijn kosten hoger
voor scholing en opleiding van medewerkers om ambtelijke organisatie te reorganiseren.
• Algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt lager.
• Recente herindelingen hebben niet geleid tot kostenbesparingen binnen de totale begroting.
• Een fusie-gemeente is eenmalig geld kwijt aan frictiekosten.
• Financiële risico’s als uitgangsposities betrokken gemeenten niet helder zijn.
Kracht in de regio tegen
• Bestuurskracht is nauw verbonden met strategische visie van de nieuwe gemeente. Zonder visie geen focus,
belangrijk om hier aandacht aan te besteden in het fusietraject.

Gemeentelijke kleur tegen
• De lokale identiteit staat onder druk. Borging daarvan vraagt extra bestuurlijke en ambtelijke aandacht en capaciteit.
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Hoofdstuk 5

De gemeenteraad van Brielle staat voor de keuze
voor de bestuurlijke toekomst. Ongeacht welke
keuze wordt gemaakt, gaat de gemeente Brielle
vervolgens zelfbewust op weg naar die
bestuurlijke toekomst. Naast alle afwegingen en
argumenten met betrekking tot die keuze, moet op
het moment van de keuze ook worden stilgestaan
bij de wijze waarop Brielle – mogelijk in goed
gezelschap van de buurgemeenten - op weg gaat,
en welke waarden Brielle wil borgen voor die
–mogelijk gezamenlijke- toekomst
van bestuur en samenleving.

In het voorgaande hoofdstuk 4 is aangegeven welke kernwaarden tijdens het participatietraject door samenleving en ambtelijke organisatie zijn aangegeven. Het zijn de kernwaarden voor de gemeentelijke toekomst, nagenoeg ongeacht de bestuurlijke vorm. Maar natuurlijk zijn die kernwaarden door samenleving en organisatie ook
vooral genoemd met het oog op een mogelijk fusietraject. Bij een fusietraject moeten de kernwaarden immers
opnieuw en in samenspraak met anderen gedefinieerd worden.
De gemeenteraad van Brielle heeft al in een eerder stadium nagedacht over de kernwaarden. Bij het startoverleg van de verkenning van de bestuurlijke toekomst in januari 2019, vlak na de teleurstelling over het afbreken
van het ambtelijke fusietraject in november 2018, was bij de gemeenteraad logischerwijze vooral aandacht voor
de kernwaarden voor een eventueel toekomstig fusieproces. Ook zijn op dat moment al kernwaarden voor de
bestuurlijke toekomst genoemd. In paragraaf 5.1 worden die door de gemeenteraad in januari 2019 aangegeven kernwaarden voor fusietraject en (fusie)gemeente benoemd.
In paragraaf 5.2 worden de kernwaarden voor de nieuwe gemeente, die zijn opgehaald tijdens het participatietraject, nog eens herhaald en op een rijtje gezet. Ze zijn eerder als opgenomen als conclusie bij de diverse
paragrafen van hoofdstuk 4.
In paragraaf 5.3 is vervolgens nog aandacht gegeven aan de kritische succesfactoren voor een fusietraject,
vanuit externe onderzoek door BMC, in opdracht van het Ministerie van BZK. Die kritische succesfactoren
worden door Brielle als aanvullende kernwaarden voor een mogelijk fusieproces beschouwd.
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5.1 Kernwaarden fusieproces en gemeente
(gemeenteraad Brielle maart 2019)
Kernwaarden fusieproces
(gemeenteraad Brielle)

• Een helder en transparant proces
• Een adequate projectorganisatie, waarbij de burgemeesters als boegbeeld fungeren. Bij voorkeur met een extern procesbegeleider voor het
bestuurlijk traject
• Duidelijkheid over de uitgangssituatie van de huidige gemeenten, door
middel van (tenminste) een due diligence onderzoek
(zie hoofdstuk 7)
• Ruimte aan de voorkant van het proces om overeenstemming te krijgen
over doel, gezamenlijke ambitie en opgavenprofiel van de nieuwe
gemeente en organisatie
• Vertrouwen, respect voor verschillen en belangen, transparantie,
integriteit, wederkerigheid

Kernwaarden gemeente

• Bestuurlijke nabijheid, benaderbaar, responsief
• Kerngericht, van buiten-naar-binnen werkend, opgavengericht, klantgericht
• Behoud en versterking van voorzieningen

32

40

Hoofdstuk 4

5.2 Kernwaarden gemeente
(vanuit participatietraject samenleving)

Tijdens het participatietraject is de inwoners, ondernemers en maatschappelijke
instellingen gevraagd naar wat zij belangrijk vinden met het oog op de (nieuwe)
gemeente. De zaken die daar zijn opgehaald32, worden meegegeven als waardevolle principes voor de (nieuwe) gemeente en organisatie vanuit de samenleving
van Brielle.
Identiteit
• Behoud van identiteit: historisch karakter, de vesting en de jaarlijkse
viering van 1 april, saamhorigheid en het kleinstedelijke/dorpse karakter
• Behoud eigen karakter van de verschillende kernen
Voorzieningen
• Behoud van voorzieningen dichtbij de
inwoners en in de verschillende kernen
• Behoud van huidige kwaliteit van de openbare ruimte
Dienstverlening
• Persoonlijke benadering
• Dienstverlening dichtbij
• Dienstverlening mogelijk via meerdere kanalen
Bestuur
• Nabijheid, zichtbaarheid en benaderbaarheid van burgemeester,
wethouders en raadsleden
• Herkenbaarheid van bestuurders
Overig
• Een gedifferentieerd woningaanbod in de gemeente, aandacht voor
betaalbare woningen voor jongeren en starters en voldoende aanbod
voor ouderen
• Blijvende aandacht voor lokale belangen

Hoofdstuk 5
5.3 Kritische succesfactoren fusieproces
(BMC/BZK)

BMC (i.o.v. ministerie van BZK) heeft onderzoek gedaan naar de verschillende aspecten die van invloed zijn op het verloop en de uitkomsten van het herindelingsproces. Hoe gestructureerder het herindelingsproces loopt, hoe minder problemen
er tijdens het traject zijn te verwachten. Belangrijke aspecten blijken:
• Ambitie (doel van de fusie, uitgangspunten voor de nieuwe gemeente: de opgaven, de gewenste verhouding met de samenleving en de gewenste verhouding
met mede-overheden).
• Kenmerken (sociaal-culturele, politiek-bestuurlijke en financieel-organisatorische overeenkomsten, verschillen en relaties tussen de betrokken
gemeenten)
• Leiderschap (houding en gedrag van de actoren (initiatiefnemers, procesorganisatie, wijze van
handelen van actoren) binnen het fusieproces)
• Uitvoering (bestuurskracht, bereiken van de
herindelingsdoelen).

Uit onderzoek van Leeuwendaal34 blijkt verder dat de rol van bestuurders en dan
vooral van burgemeesters, van groot belang is. Een van de bepalende succesfactoren bij herindelingen is de samenwerking tussen burgemeesters. Het is essentieel dat zij elkaar kunnen vinden. Termen als vertrouwen en openheid spelen een
doorslaggevende rol. Een succesvol fusietraject investeert in relaties.

Kernwaarden fusieproces
(Leeuwendaal)

• Duidelijke rol voor de bestuurders, in het bijzonder voor de burgemeesters
• Investeren in relaties, vertrouwen en openheid

Kernwaarden fusieproces
(BMC)33

• Overeenstemming over de uitgangspunten voor de nieuwe gemeente
(doel, gezamenlijke ambitie, relatie met de samenleving)
• Duidelijkheid over de uitgangssituatie van de huidige gemeenten
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Gemeentelijke herindelingen: lessen en leerervaringen, BMC,
augustus 2014 (iov min.BZK).
Gemeentelijke fusies en samenwerkingsverbanden, Leeuwendaal,
juni 2013.
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6 De ﬁnanciële
consequenties
bij het scenario
Bestuurlijke fusie
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Hoofdstuk 6

In dit hoofdstuk gaan we iets dieper in op de
financiële consequenties bij een bestuurlijke fusie.
Bij een verkenning naar de bestuurlijke toekomst
van Brielle zijn ook de financiële consequenties bij
een eventuele fusie van belang. Financiën mogen
en kunnen echter nooit de bepalende factor zijn om
te besluiten wel of niet te fuseren. Dat besluit moet
worden genomen op inhoudelijke gronden, zoals
de beoordeling van de bestuurskracht, kwaliteit of

Inzicht financiële situatie
op dit moment beperkt

De basis op orde krijgen

Op dit moment is dat inzicht in elkaars financiële
situatie nog beperkt en slechts gebaseerd op open
bronnen, zoals begrotingen en jaarrekeningen. Duidelijk is wel dat de financiële situaties van de gemeenten
verschillen en dat de risico’s op verschillende vlakken
liggen.

Brielle werkt er hard aan om door bezuinigingen en
ombuigingen tenminste de exploitatiekasstroom, de
cash inkomsten en –uitgaven, in evenwicht te brengen. Dat is de beste manier om inkomsten en uitgaven in balans te krijgen. Daarmee wordt voorkomen
dat er nieuwe leningen moeten worden afgesloten
om de exploitatie dekkend te krijgen of dat de lokale
lasten flink moeten worden verhoogd. Het eigen vermogen slinkt op dit moment dus snel en kan eigenlijk
alleen maar weer toenemen als stille reserves (bijv. de
Eneco-aandelen) worden verzilverd.

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 volledig inzicht krijgen
in elkaars financiële situatie. Dat geeft inzicht in de
startpositie van de nieuwe gemeente en toont aan
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 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.

kwetsbaarheid.

De gemeente Brielle heeft objectief gezien de sterkste
balans van de drie gemeenten, met een eigen vermogen (in percentage van het totale vermogen) van ca.
85%. Het eigen vermogen neemt echter al jarenlang
jaarlijks met enkele miljoenen af, omdat op de investeringen (bijv. nieuwbouw scholen, theater, sportpark,
Dijckhuis die met de opbrengst van het woningbedrijf zijn gefinancierd) wordt afgeschreven en deze
ook moeten worden onderhouden. Hierdoor zijn de
uitgaven jaarlijks hoger dan de inkomsten. Brielle is
bezig met forse ombuigingen (bezuinigingen) op de
exploitatie. Anders zal Brielle op korte termijn nieuw
geld moeten lenen, omdat de exploitatiekosten hoger
zijn dan de inkomsten en het verschil niet meer uit de
reserves gedekt kan worden.

MoBrielle
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De andere gemeenten lijken de exploitatiekasstroom
beter op orde te hebben, maar hebben daarentegen
beduidend meer leningen die geld kosten en daardoor op de begroting drukken. Door Brielle zijn de
meeste leningen in de afgelopen jaren afgelost en
lopende leningen zijn in 2025 volledig afgelost. Zoals
Brielle aan de slag gaat met verbetering van de exploitatiekasstroom, lijkt het voorafgaand aan de vorming van een nieuwe gemeente zinvol als de andere
gemeenten bijvoorbeeld proberen om hun leningen
versneld af te lossen. Dat zou kunnen door verzilvering van de stille reserves. Zo krijgen we gezamenlijk
de basis op orde.

verder gaat dan de financiële scan die de Provincie
Zuid-Holland zal uitvoeren, waardoor de betrokken
gemeenten goed op de hoogte zijn van de financiële
situatie, risico’s etc. Om problemen en tijdverlies bij
een fusietraject te voorkomen kan worden besloten
om het principebesluit tot herindeling door de betrokken gemeenten te nemen onder voorbehoud van de
uitkomsten van dit uitgebreide financiële onderzoek
naar feiten en risico’s. Het heeft de voorkeur om aan
de voorkant heldere afspraken te maken over de wijze
waarop geconstateerde financiële problemen of risico’s gezamenlijk en zo veel mogelijk voor de beoogde
fusiedatum worden opgelost of aangepakt.

Afspraken maken

Om de nieuwe gemeente een zo stabiel mogelijke
basis te geven, dienen aan de voorkant van een
eventueel fusietraject sluitende afspraken te worden
gemaakt over gezamenlijke besluitvorming over
nieuwe investeringen en de inzet van de stille reserves
(Eneco-gelden en/of andere aanwezige stille reserves). Daarbij kunnen dan ook afspraken gemaakt
worden over de wijze waarop wordt omgegaan met
vacatures, verlofstuwmeren en andere organisatorische risico’s.

Bij de aanvang van een fusietraject zullen daarover
afspraken worden gemaakt: gaan we de Eneco-gelden of andere stille reserves deels gebruiken om
leningen af te lossen en daarmee de uitgangspositie
voor de nieuwe gemeente te versterken? Kunnen we
afspreken om deze middelen gezamenlijk in te zetten
voor investeringen in de nieuwe gemeente, die al onze
inwoners ten goede komen? Welke afspraken maken
we om de start van de nieuwe gemeente zo soepel
mogelijk te laten verlopen?
Vanuit externe evaluaties van herindelingen komt de
dringende suggestie om als gezamenlijke gemeenten opdracht te geven voor een zogenaamd due
diligence onderzoek, als objectivering van de financiële situatie van de betrokken gemeenten. Dit is een
objectief en uitgebreid financieel onderzoek, dat veel
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Huisvesting is ook één van de zaken waarover
afspraken gemaakt moeten worden. In het kader
van kostenefficiëncy moet aan de voorkant worden
nagedacht over de huisvesting van bestuur en organisatie. Om financiële risico’s (maar mogelijk ook verlies
van draagvlak bij de bevolking) te voorkomen verdient
het de voorkeur om bij een fusie niet te kiezen voor

nieuwe huisvesting, maar zoveel mogelijk gebruik
te maken van bestaande huisvesting. Omdat vanuit
de samenleving de kernwaarde is meegegeven van
herkenbaar, zichtbaar en benaderbaar bestuur kan
een herkenbaar “bestuurscentrum” (waar bijeenkomsten van raad en college en regionale overleggen
plaatsvinden) daarop een goede aanvulling zijn. Vanuit
de historie, maar zeker vanuit het oogpunt van bereikbaarheid en centrale ligging is een representatief
bestuurscentrum in Brielle goed te beargumenteren.
De huidige gemeentehuizen houden daarbij hun
functie voor de lokale loketten en huisvesting van de
ambtelijke organisatie.

Hoofdstuk 6
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7 Conclusies en
aanbevelingen
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Hoofdstuk 7

De projectgroep onthoudt zich van conclusies of aanbevelingen ten aanzien
een keuze tussen de door de gemeenteraad benoemde kansrijke opties. Deze
afweging is een politieke afweging en hoort daarom niet thuis in een (verdiepende) verkenning van de verschillende scenario’s. De projectgroep trekt wel
een conclusie ten aanzien van de feitelijke kansrijkheid van de opties.
De aanbevelingen richten zich op het hanteren van kernwaarden voor
gemeente en organisatie (ongeacht de keuze voor een scenario), het hanteren
van kernwaarden bij een eventueel fusieproces en het maken van een aantal
heldere afspraken in de financiële context van een eventueel fusietraject.

MoBrielle
Eenheid
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7.1 Conclusies

Drie kansrijke opties blijken te worden beperkt tot twee.
Op basis van het gesprek met gemeente Nissewaard wordt geconcludeerd dat
de optie Fusie op Voorne-Putten (Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Westvoorne)
geen kansrijke optie is en daarmee als keuze voor fusiegemeente komt te
vervallen.
Daarmee zijn voor Brielle nog twee kansrijke opties ter beoordeling:
• Zelfstandigheid (met nog intensieve samenwerking en/of
meer samenwerkingsverbanden)*;
• Herindeling op Voorne.
*ten aanzien van de optie Zelfstandigheid past het voorbehoud dat wij in deze verdiepende verkenning niet hebben onderzocht of en in hoeverre andere gemeenten
daadwerkelijk willen of kunnen investeren in samenwerking met Brielle.
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7.2 Aanbevelingen
In de voorgaande hoofdstukken zijn vanuit raad,
samenleving en ambtelijke organisatie van Brielle en
externe bronnen een aantal kernwaarden benoemd
ten aanzien van een eventueel fusieproces, en voor
de (nieuwe) gemeente en (nieuwe) organisatie. De
projectgroep geeft als aanbeveling om deze kernwaarden als input te gebruiken bij een eventueel
fusietraject, en de kernwaarden voor gemeente en
organisatie te hanteren als bestuurlijke c.q. organisatievisie, ongeacht de keuze voor zelfstandigheid of
fusie.
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1

2

Aanbeveling ten aanzien van kernwaarden
bij een fusieproces

Aanbeveling ten aanzien van kernwaarden
voor de (nieuwe) gemeente

Hanteer als Kernwaarden bij een eventueel
fusieproces

Hanteer als kernwaarden voor de gemeente

• Aan de voorkant van het proces overeenstemming
over de uitgangspunten voor de nieuwe gemeente
(doel, gezamenlijke ambitie, relatie met de samenleving, opgavenprofiel van de nieuwe gemeente en
organisatie).
• Aan de voorkant van het proces duidelijkheid over
de uitgangssituatie van de huidige gemeenten.
Ook financieel via een due diligence onderzoek.
• Duidelijke rol voor de bestuurders, in het bijzonder
van de burgemeesters.
• Een helder en transparant proces.
• Een adequate projectorganisatie, waarbij de
burgemeesters als boegbeeld fungeren.
• Een – bij voorkeur externe – procesbegeleider
voor het bestuurlijk traject.
• Investeren in relaties. Vertrouwen en openheid.
Respect voor verschillen en belangen,
transparantie, integriteit, wederkerigheid.
• Tijdige en goede communicatie tijdens het
gehele traject.
• Medewerkersbetrokkenheid bij de vorming van
de nieuwe organisatie.
• Gebruikmaking van ervaringen van onszelf en
anderen (lessons learned).
• Duidelijke spelregels aan de voorkant.
• Realistisch tijdpad.
• Gelijkwaardigheid van de drie organisaties.

Identiteit
• Behoud van identiteit: historisch karakter, de
vesting en de jaarlijkse viering van 1 april,
saamhorigheid en het kleinstedelijk/dorps
karakter.
• Behoud eigen karakter van de verschillende
kernen.
Voorzieningen
• Behoud en versterking van voorzieningen dichtbij
de inwoners en in de verschillende kernen.
• Behoud van huidige kwaliteit van de openbare
ruimte.
Dienstverlening
• Persoonlijke benadering.
• Dienstverlening dichtbij.
• Dienstverlening mogelijk via meerdere kanalen.
• Dorps- en wijkgericht werken (dorps-en
wijkcoördinatoren).
Bestuur
• Nabijheid, zichbaarheid en benaderbaarheid van
burgemeester, wethouders en raadsleden.
• Herkenbaarheid van bestuurders.
• Een herkenbaar en representatief bestuurscentrum.
• Bij opschaling, ook afschaling: dorps- en
wijkgericht werken (dorps- en wijkwethouders).
Overig
• Een gedifferentieerd woningaanbod in de
gemeente, aandacht voor betaalbare woningen
voor jongeren en starters, en voldoende aanbod
voor ouderen.
• Blijvende aandacht voor lokale belangen.

Hoofdstuk 7
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4

Aanbeveling ten aanzien van kernwaarden voor
de ambtelijke organisatie

Aanbevelingen met betrekking tot de financiële
context in geval van bestuurlijke fusie

Hanteer als kernwaarden voor deambtelijke
organisatie

• Als gezamenlijke gemeenten opdracht te geven
voor een zogenaamd due diligence onderzoek,
als objectivering van de financiële situatie van de
betrokken gemeenten. Dit is een objectief en uitgebreid financieel onderzoek, dat veel verder gaat
dan de financiële scan die de Provincie Zuid-Holland zal uitvoeren, waardoor de betrokken gemeenten goed op de hoogte zijn van de financiële
situatie, risico’s etc.
• Aan de voorkant van een eventueel fusietraject
heldere afspraken te maken over de wijze waarop
geconstateerde financiële problemen of risico’s
gezamenlijk en zo veel mogelijk voor de beoogde
fusiedatum worden opgelost of aangepakt.
• Aan de voorkant van een eventueel fusietraject
sluitende afspraken te maken over gezamenlijke
besluitvorming over nieuwe investeringen en de inzet van de stille reserves (Eneco-gelden of andere
aanwezige stille reserves).

• Opgavengericht werken breed invoeren in
de (nieuwe) organisatie.
• Klantgericht werken.
• Dorps- en wijkgericht werken.
• Flexibiliteit, slagkracht en efficiency.
• Betrokkenheid medewerkers bij vormgeving
van de organisatie. Geef ruimte om te werken
aan relatie en vertrouwen.
• Energie en elan.
• Meer samenwerking met externe partijen.
• responsief.
• Van buiten-naar-binnen werkend.

MoBrielle
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• Bij de start van een fusietraject afspraken te
maken over de wijze waarop wordt omgegaan
met vacatures, verlofstuwmeren en andere
organisatorische risico’s.
• Bij de start van een fusietraject afspraken
maken over huisvesting van bestuur en organisatie, met als uitgangspunt hergebruik van de
huidige stadskantoren die hun functie als lokaal
loket en huisvesting voor de ambtelijke organisatie
houden. Als aanvulling daarop een representatief
bestuurscentrum (bij voorkeur in Brielle) realiseren.

MoBrielle
Eenheid

49

Bijlage 1
Werkwijze participatietraject
De werkgroep 1. Informatievoorziening heeft gedurende het traject de volgende producten opgeleverd:
• Tweemaal een nieuwsbrief Brielle Informeert,
ingevouwen bij de lokale huis-aan-huis-krant. In de
eerste nieuwsbrief van 18 september 2019 is zijn
de kansrijke opties benoemd en is het vervolgtraject geschetst. Daarbij is aangegeven dat tijdens
het participatietraject gevraagd zal worden naar
wat inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties belangrijk vinden met het oog op de
toekomst van Brielle. Waar zijn we trots op, wat
willen we zeker behouden, hoe kun je de identiteit
van Brielle beschrijven, wat verwachten we van de
gemeente en gemeentebestuurders? In de tweede Nieuwsbrief van 13 november is de opbrengst
van het participatietraject gedeeld en zijn de inwoners uitgenodigd voor de Stadsgesprekken eind
november 2020.
• Het vragenformulier Verkenning bestuurlijke
toekomst, met vijf open vragen. Zowel op papier
huis-aan-huis verspreid, als ook digitaal te lezen
en in te vullen.
• Een ondernemer-specifieke vragenlijst, verspreid
via de ondernemersverenigingen.
• De MoBrielle Eenheid. Om uit te stralen dat college en raad gezamenlijk, als eenheid, de participatie binnen dit traject vormgeven. Een 45-kilometer
voertuigje van de gemeente - normaliter ingezet
door de onderhoudsploeg Schoon, heel en veiligmet over de achterbak (demontabele) doeken met
de tekst MoBrielle Eenheid, de gemeente komt
naar u toe. Deze MoBrielle Eenheid heeft landelijke aandacht gekregen in VNG-nieuws van eind
oktober 2020.
• De verwerking van de input vanuit de vragenlijsten
en informatie-avonden.
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De werkgroep 2. Participatie/stadsgesprekken
heeft
• Overleg gepleegd met vertegenwoordigers van de
wijk- en dorpsraden in Brielle, om te vragen naar
ideeën over hoe de inwoners het best zouden
kunnen worden betrokken bij dit traject;
• Overleg gepleegd met vertegenwoordigers van de
ondernemers met dezelfde vraagstelling;
• Op basis van het vooroverleg, en veelal met
mede-organisatie van de wijk- en dorpsraden, in
totaal 14 ontmoetingsmomenten georganiseerd.
belegd. Honderden inwoners zijn hierbij gesproken.
• De businessborrel VBT in Geuzenstaete geregeld.
In totaal waren hier 15 ondernemers aanwezig.
Daarnaast hebben de ondernemers een specifiek
vragenformulier kunnen invullen.
• Een participatie-avond voor de gezamenlijke
sportverenigingen, kunst&cultuurorganisaties,
onderwijsbesturen en maatschappelijke organisaties georganiseerd. In totaal waren hier ca. 15
vertegenwoordigers vanuit het maatschappelijk
middenveld aanwezig.
• De vragenlijst huis-aan-huis verspreid, en digitaal
beschikbaar gesteld.
• Twee stadsgesprekken op 18 en 19 november
2019 georganiseerd, waarin alle input vanuit de
participatiebijeenkomsten is teruggekoppeld naar
de samenleving, en vervolgens het gesprek is
gevoerd over de achterliggende waarden bij de
uitkomsten van het participatietraject.
• Een lunchbijeenkomst voor het personeel van de
ambtelijke organisatie gehouden op 4 november
2019. Hierbij is aan de medewerkers gevraagd
naar hun beelden bij de verschillende opties, de
voor- en nadelen van de opties, consequenties,
aandachtspunten. Op 25 november 2019 zijn de
resultaten hiervan aan de medewerkers teruggekoppeld en gevalideerd.

Werkgroep 3 (het college van Brielle) heeft het
bestuurlijk gesprek gevoerd met de afzonderlijke colleges van Westvoorne, Hellevoetsluis en Nissewaard,
op basis van een agenda met de bespreekpunten:
1 Hoe ziet u de geformuleerde kansrijke opties?
• Heeft uw gemeente een voorkeur, en zo ja, welke?
• Welke redenen heeft u voor deze voorkeur?
• Hoe ziet u de consequenties van elk van de opties
voor de toekomstige samenwerking met uw gemeente?
• Welke tijdlijn ziet u voor de verschillende opties?
• Welke beelden en consequenties ziet u bij één
gemeente Voorne/Voorne-Putten?
2 Heeft u een “droombeeld” voor Voorne-Putten?
En voor Voorne?
3 Welke inhoudelijke strategische uitdagingen zijn
van belang voor toekomstige samenwerking?
4 Welke procesmatige voorwaarden zijn van belang
voor toekomstige samenwerking?
5 Welke overwegingen geeft u ons mee voor ons
vervolgtraject?

Bijlagen

Brielle informeert

Verkenning bestuurlijke toekomst

Uitnodiging stadsgesprekken:
Brielle informeert

Verkenning
bestuurlijke toekomst
Interlynx | strategisch reclamebureau

Praat mee over de uitkomsten van de ronde langs wijken, ondernemers en maatschappelijk middenveld.

Wat betekent dit voor de verschillende keuzes waar de politiek over
moet beslissen: zelfstandig blijven als gemeente Brielle of fuseren
met andere gemeenten op Voorne of Voorne-Putten?
De Brielse politiek beslist naar verwachting in de eerste helft van 2020 over de bestuurlijke
toekomst van de gemeente Brielle. Alle gemeenteraadsleden willen samen met het college van
Uw mening, argument, inzicht en idee telt mee!
burgemeester en wethouders graag van u weten wat u belangrijk vindt voor Brielle. Zo kan er
-mede op basis van uw ideeën en argumenten- uiteindelijk een afgewogen politiek besluit
genomen worden: waar willen we met Brielle naartoe en welke bestuurlijke constructie past
daarbij? Gaat Brielle fuseren of blijft Brielle zelfstandig en gaat er nog meer samengewerkt
worden in de regio. In deze Brielle Informeert willen we u op de hoogte stellen van dit proces.

Twee stadsgesprekken:

Verkenning van •de18 november 20.00 uurKansrijke
optiesuur):
(inloop 19.30
De Brielse gemeenteraad heeft al een voorselectie
bestuurlijke toekomst?
BREStheater, Reede 2A, Brielle
gemaakt, in het voorjaar zijn er drie kansrijke opties
Hoezo?
uitgekozen voor de bestuurlijke toekomst (voor het
• 19 november 20.00 uur (inloop 19.30 uur):

achtergrondstuk hierover kunt u naar www.brielle.nl
De gemeente Brielle heeft -net als alle andere
Maerlant
College, Hossenbosdijk
14-16,
en dan zoeken
opBrielle
‘Open blik op de toekomst’). Dat
gemeenten- de afgelopen jaren meer
taken gekrezijn (in willekeurige volgorde): 1. Brielle blijft zelfstangen. Zo zijn we verantwoordelijk geworden voor de
dig en gaat nog meer samenwerken. 2. Een bestuurjeugdzorg en zorgt de wet maatschappelijke onderlijke fusie met Westvoorne en Hellevoetsluis 3. Een
steuning (Wmo) ervoor dat Brielle mensen helpt die
bestuurlijke fusie op heel Voorne-Putten (optie 2 +
thuis wonen en ondersteuning nodig hebben. Maar
Burgemeester,
wethouders en
gemeenteraadsleden zijn er ook
Nissewaard).
ook bijvoorbeeld de manier waarop
we aan onze
omwaar
te luisteren
gesprek
te gaan.
Het
is een ingewikkeld
vraagstuk, alle opties hebben
energie komen. De vraagstukken
wij als en om met u in
voors en tegens. Bovendien wordt in andere betrokgemeente mee te maken hebben, worden lastiger en
ken gemeenten ook gezocht en de uitkomsten
het op een goed niveau uitvoeren van onze taken
daarvan hebben we als Brielle niet in de hand. Toch
komt steeds meer onder druk te staan.
is het aan de Brielse politiek om uiterlijk in 2020 een
Daarom werken we al heel veel samen met andere
keuze te maken. Om een afgewogen besluit te
gemeenten op Voorne-Putten en verder in onze
nemen, willen gemeenteraadsleden en burgemeesregio. Zonder samenwerking lukt het niet. We
ter en wethouders over zoveel mogelijk informatie uit
kunnen het niet allemaal zelf regelen en betalen.
de samenleving beschikken, zodat scherp wordt wat
We zijn al een tijd aan het zoeken naar de juiste vorm
belangrijk is voor Brielle, in welke bestuurlijke
van samenwerking. Uitgangspunt is om de inwoners,
constructie dan ook. Hoe zou een gemeente in uw
ondernemers, maatschappelijke- en culturele
ogen optimaal kunnen functioneren? Wilt u bijvoorinstellingen en verenigingen zo goed mogelijk van
beeld bij het aanvragen van een paspoort vooral snel
dienst te zijn. Daarvoor is het nodig dat alle politici en
geholpen worden of hecht u meer waarde aan een
bestuurders te weten komen wat u belangrijk vindt
persoonlijke benadering? Over dit soort vragen wil
en waarom. Dat is de reden dat we de komende
de politiek met u in gesprek om de bestuurlijke
maanden vragen naar uw mening, luisteren naar uw
toekomst van Brielle te verkennen.
argumenten enColofon
met u in gesprek gaan.
Eindredactieadres:
Brielle informeert is een uitgave
Gemeente
Brielle
van het gemeentebestuur
Postbus 101, 3230 AC Brielle
van Brielle
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de verkenning van
1 Over
de bestuurlijke toekomst

2

Interview Gregor Rensen
en Henk Abrahams

4 En verder?

Brielle informeert

Verkenning
bestuurlijke toekomst

Misschien heeft u hem zien rijden: de MoBrielle Eenheid. Dit wagentje gebruikten raadsleden,
burgemeester en wethouders de afgelopen zes weken om van Brielse inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties te horen wat belangrijk is voor de bestuurlijke toekomst van Brielle.
Begin 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over die toekomst: blijft Brielle zelfstandig of gaat
de gemeente fuseren? In deze nieuwsbrief blikken we terug, delen we uitkomsten tot nu toe en
schetsen we het vervolgproces. Voor meer informatie zie: www.brielle.nl/bestuurlijketoekomst

Terugblik MoBrielle Eenheid

Op meerdere manieren heeft het gemeentebestuur informatie opgehaald in de gemeente. Burgemeester Rensen
en gemeenteraadslid Henk Abrahams (ook voorzitter van de projectgroep) waren daar vaak bij. Zij blikken terug:

Gregor Rensen

”

Ik ben onder de indruk van de grote betrokkenheid van onze inwoners. Ongeveer 200
mensen bezochten de eerste bewonersavonden. De MoBrielle Eenheid stond op de
markt, bij winkels en tientallen vragenformulieren zijn ingevuld. We hadden een businessborrel en een bijeenkomst met verenigingen,
scholen en maatschappelijke instellingen. Op
diverse plekken hebben Briellenaren laten
horen wat zij belangrijk vinden.

”

En nu verder?
De inbreng van bewoners is verwerkt. Aan de binnen
kant van deze nieuwsbrief zijn per vraag van het
vragenformulier de meest genoemde termen in
beeld gebracht. De termen die het grootst zijn
weergegeven zijn het vaakst genoemd.
Maar: wat betekent dit nu voor de verschillende
opties (zelfstandig of fuseren)? Daar willen we met u
over doorpraten in twee grote stadsgesprekken. Op
de achterkant wordt u daarvoor uitgenodigd.
De uitkomsten van al die stadsgesprekken komen in
een document. Dat wordt gebruikt door de gemeenteraad als er eind januari 2020 een keuze moet
worden gemaakt. En ongeacht de keuze, de opgehaalde informatie uit de samenleving weegt zwaar bij
de uitwerking van dat besluit.

Henk Abrahams

”

De vele gesprekken leverden logischerwijs
emoties en vragen op, maar ook begrip voor
de vraagstukken waar onze gemeente voor
staat. Er kwamen veel ideeën, argumenten en
aandachtspunten over tafel en ik was blij
verrast over het enthousiasme van de deelnemers en het feit dat er echte betrokkenheid
was bij de diverse besproken onderdelen op
weg naar onze bestuurlijke toekomst. Ik ben
erg blij met al de informatie die wij op deze
manier mochten ontvangen.

”
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De weg naar
onze bestuurlijke toekomst

Vragen
formulier

Eigen inbreng

Let op politiek! Vergeet bij het nadenken
over de toekomst van Brielle niet…

verkenning bestuurlijke toekomst

MoBrielle
Eenheid

!

MoBrielle
Eenheid

Opstelling
gemeenteraad en
college van burgemeester
en wethouders

Wat verwacht u van het gemeentebestuur
(en de gemeenteraad)?

5

MoBrielle
Eenheid

(bijvoorbeeld: benaderbaar, zichtbaar, bereid om te
luisteren, positie in de regio)

Loket

De dienstverlening

4

De Brielse politiek beslist in de eerste helft van 2020 over
de bestuurlijke toekomst van Brielle. Gaan we fuseren of
blijven we zelfstandig met nog meer samenwerking
binnen onze regio?
Alle gemeenteraadsleden willen samen met het college
van burgemeester en wethouders graag van u weten wat
u belangrijk vindt voor Brielle. Met de MoBrielle Eenheid
komen ze op verschillende plekken naar u toe om in
gesprek te gaan. En we vragen u mee te denken door
aan de binnenzijde vijf vragen te beantwoorden. Zo kan
er uiteindelijk een afgewogen politiek besluit genomen
worden.

MoBrielle
Eenheid



Wat vindt u belangrijk als u
de gemeente nodig heeft?

(bijvoorbeeld: snelle service, persoonlijke benadering,
digitaal, duidelijke taal)

3

MoBrielle
Eenheid

U kunt dit formulier ingevuld inleveren bij de dorpshuizen
van Vierpolders en Zwartewaal, Dukdalf, het Museum en
het Stadskantoor.

De voorzieningen

Welke voorzieningen zijn essentieel
voor Brielle?
(bijvoorbeeld: kunst en cultuur, sport, mooie
gebouwen, groen)

2

MoBrielle
Eenheid

1

MoBrielle
Eenheid
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1 De identiteit:
Als ik aan Brielle denk dan...

De identiteit

Wat maakt Brielle Brielle?

(bijvoorbeeld: dorps, historisch karakter,
groene omgeving, festiviteiten)

Bijlagen

Bijlage 2
Voorgaande onderzoeken en visies
op samenwerking
Bestuurskrachtonderzoeken

Op verzoek van de gemeenten op Voorne-Putten
heeft BMC in 2013 bestuurskrachtonderzoeken
uitgevoerd. Het Bestuurskrachtonderzoek van juni
2013 heeft gekeken naar de gemeente Brielle in de 4
onderscheiden rollen van een gemeente: speler in het
publieke domein, bestuurder van de lokale gemeenschap, publieke dienstverlener en gemeente als organisatie. De conclusie is dat Brielle zelfstandig, aangevuld met samenwerking, in staat is om haar huidige
en autonome taken nu en in de nabije toekomst te
realiseren bij gelijkblijvende omstandigheden. Echter,
gezien ontwikkelingen op het gebied van onder meer
de decentralisaties, langdurige recessie en krimp is
er juist sprake van veranderende omstandigheden.
Waarbij de conclusies is dat de gemeente Brielle in de
toekomst op onderdelen meer schaalgrootte nodig
zal hebben om de opgaven adequaat te kunnen
oppakken en deze tot het gewenste resultaat te laten
komen1.
In september 2013 bezoekt de visitatiecommissie
Bestuurskracht Voorne-Putten de gemeente Brielle.
De commissie oordeelt dat Brielle in staat is om de
maatschappelijke opgaven op te pakken, bestuurlijke taken worden zonder problemen uitgevoerd en
de kwaliteit van dienstverlening is hoog. Over het
strategisch vermogen van Brielle is de commissie
minder positief. Brielle focust zich met redelijk succes
op het realiseren van de beheeragenda terwijl nieuwe
maatschappelijke opgaven en nieuwe gemeentelijke taken juist om een ontwikkelagenda vragen. De
mogelijkheden om die te realiseren zijn beperkt. Voor
de aanpak van de decentralisatie sociaal domein,
nieuwe ruimtelijke en economische opgaven schieten de bestuurskracht en strategische vermogens

van Brielle tekort. Het ambtelijke apparaat is hiervoor
te klein en te kwetsbaar, hetgeen niet kan worden
gecompenseerd met krachtige intergemeentelijke
samenwerking. De commissie plaatst vraagtekens bij
de toekomstbestendigheid van de gemeente2.
Bij de regionale bestuurskrachtmeting in november
2013 is vervolgens vooral gekeken naar de regionale
bestuurskracht: het vermogen om regionale vraagstukken op te pakken en elkaar te ondersteunen
bij het gegroeide en groeiende takenpakket. Geconstateerd wordt dat de samenwerkingskracht op
Voorne-Putten op onderdelen te kort schiet. Het lukt
maar ten dele om de noodzakelijke bestuurskracht
te organiseren. Het rapport zet vraagtekens bij de
toekomstbestendigheid van Brielle, en ziet twee
oplossingsrichtingen: 1) de gemeenten op Voorne-Putten richten een krachtig bestuurlijk gremium op
(Gemeenschappelijke regeling) dat gedelegeerd kan
beslissen op essentiele dossiers; of 2) Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne besluiten tot herindeling,
waardoor er twee gelijkwaardige gemeenten komen
op het eiland3.
De commissie BZM van Brielle bespreekt in januari
2014 het verslag van de visitatiecommissie en de rapportage over de regionale bestuurskrachtmeting, en
besluit dat voor Brielle samenwerking de meest passende oplossing is. Brielle kiest daarmee voor zelfstandigheid, maar de ambtelijke samenwerking moet
worden versterkt4. Dat geldt voor de meer strategische samenwerking op het niveau van Voorne-Putten
maar ook voor de ambtelijke samenwerking tussen
Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.

Mede gezien de verwachte opheffing van de Stadsregio Rotterdam-Rijnmond en de beoogde vorming
van de MRDH per 1 januari 2015 zien de gemeenten
de noodzaak van effectieve strategische samenwerking op bovenlokale, beleidsrijke taakvelden. Er
blijkt echter geen draagvlak voor de vorming van
een Gemeenschappelijke regeling Voorne-Putten,
hoewel met name Brielle daar wel voor gepleit heeft.
Wel wordt in oktober 2014 de Strategische Agenda
Voorne-Putten 2015-2018 vastgesteld. De bestuurlijke
samenwerking wordt georganiseerd via 5 portefeuillehoudersoverleggen en een Regiegroep VP. Daarnaast
worden door de gemeenten gezamenlijk middelen
beschikbaar gesteld voor de realisatie van een ambtelijke ondersteuningsstructuur op Voorne-Putten per
1 januari 2015. (het Strategisch Programmabureau
VP).

Onderzoek ambtelijke samenwerking Voorne

Eind 2014 besluiten gemeenteraden en colleges van
Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne dat – naast de
samenwerking in VP-verband - de mogelijkheden
van versterking van de ambtelijke samenwerking op
Voorne moet worden onderzocht. Door operationele
ambtelijke samenwerking is winst te behalen, naast
versterking van de bestuurskracht met name op de
aspecten kwaliteitsverbetering, vermindering kwetsbaarheid en kostenbeheersing. In een gezamenlijk
persbericht van de drie colleges Brielle, Hellevoetsluis
en Westvoorne d.d. 8 oktober 2014 geven de colleges aan dat zij de mogelijkheden tot versterking van
de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten
willen laten onderzoeken.

Strategische samenwerking Voorne-Putten

De gemeenten op Voorne-Putten onderschrijven de
conclusie vanuit de regionale bestuurskrachtmeting
Voorne-Putten dat strategische, niet vrijblijvende
samenwerking op Voorne-Putten noodzakelijk is.

1
2

3
4

Bestuurskrachtig Brielle, BMC juni 2013
Brielle, toekomstbestendigheid en strategisch vermogen,
BMC Visitatiecommissie Bestuurskracht VP, september 2013
Veerkrachtig bestuur op Voorne-Putten, BMC, november 2013
Commissie BZM, 28 januari 2014.
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De drie gemeentesecretarissen krijgen een bestuursopdracht om dat te onderzoeken. De hoofdvragen
van de bestuursopdracht zijn:
1 Op welke vakgebieden/onderwerpen kunnen de
gemeenten in de (nabije) toekomst nauwer samenwerken?
2 Wat is voor deze vakgebieden/onderwerpen de
mogelijke “winst” op het gebied van de 5 K’s:
a het verbeteren van klantgerichtheid en dienstverlening.
b het verhogen van de kwaliteit;
c het verminderen van de kwetsbaarheid;
d het versterken van kansen voor medewerkers;
e het realiseren van kostenreductie;
3 Op welke wijze kan de samenwerking het best
worden georganiseerd?
Op verzoek van de gemeenteraden worden ook de
“2 G’s” meegenomen in het onderzoek: Grip op de
samenwerking, en behoud van de Gemeentelijk kleur
(couleur locale). Ook wordt als “” 6e K” de kracht in
de regio als deelgebied opgenomen. Het onderzoek
wordt uitgevoerd door SeinstravandeLaar.
SeinstravandeLaar onderzoekt verschillende mogelijkheden van ambtelijke samenwerking: informele
samenwerking, matrixorganisatie, shared service
organisatie (SSO) en ambtelijke fusie. De conclusie is
dat informele samenwerking te weinig impact heeft
op de 5K’s, de matrixorganisatie te gecompliceerd
is, en de SSO niet bijdraagt aan bestuurs- en innovatiekracht. De ambtelijke fusie is de best passende
variant voor Voorne5. Het voorgenomen besluit van de
drie colleges om deze variant nader uit te werken in
een bedrijfsplan krijgt in eerste instantie een negatief advies van de Ondernemingsraden van de drie
gemeenten. Op hun verzoek wordt door de colleges
aan SeinstravanLaar gevraagd om het Eindrapport
nader te onderbouwen. Op basis van de rapportage
Voortaan Voorne inclusief de aanvullende rapportage
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“Voortaan Voorne, een verdieping”6 wordt vervolgens
op voorstel van de drie colleges door de gemeenteraden ingestemd met de nadere uitwerking van
de ambtelijke fusieorganisatie in de vorm van een
bedrijfsplan7.
In december 2016 wordt het bedrijfsplan “Eenheid
in verscheidenheid, werkorganisatie Voorne” opgeleverd. Het bedrijfsplan gaat uit van vorming van een
werkorganisatie Voorne per 1 januari 2019.8 Vanaf
januari 2017 wordt zowel bestuurlijk als ambtelijk veel
tijd en energie gestoken in de voorbereidingen. In
november 2018 besluit de gemeenteraad van Hellevoetsluis eenzijdig dat de werkorganisatie Voorne niet
gerealiseerd zal worden, tot grote teleurstelling van
Brielle en Westvoorne.

Onvoldoende effectiviteit
samenwerking Voorne-Putten

De strategische samenwerking op Voorne-Putten, een van de aanbevelingen vanuit de regionale
bestuurskrachtmeting, komt ondanks de goede
bedoelingen, gezamenlijke Strategische Agenda
en de ondersteuning vanuit het Programmabureau,
onvoldoende uit de verf. In mei 2018 wordt door de
Regiegroep VP de memo Samenwerking Voorne-Putten 2.0 aangeboden. De Regiegroep VP ziet verschillende ontwikkelingen die een herijking van de samenwerking op Voorne-Putten noodzakelijk maken: de
beoogde realisatie van de werkorganisatie Voorne, en
het toenemend belang van regionale samenwerking
op het terrein van duuraamheid, klimaatadaptatie, wonen, ruimtelijke ordening en natuur,recreatie&toerisme.
In de memo constateert de Regiegroep VP dat de
huidige samenwerking onvoldoende slagkracht biedt
om op de verschillende schaalniveaus de gemeentelijke en regionale opgaven te kunnen bereiken. Er
is geen duidelijk inhoudelijk leiderschap. Het komen
tot een visie wordt te veel gezien als het na te streven
resultaat. De slagkracht om van beleid naar uitvoering
dan wel realisatie te komen is beperkt, en veelal sterk

afhankelijk van de inzet van individuele gemeenten en
niet van het collectief. Een regionaal gevoel van urgentie ontbreekt, evenals voldoende gezamenlijk budget. De behandeling van beleidsoverstijgende thema’s
komt nauwelijks van de grond.9 De colleges hebben
de Regiegroep gevraagd met voorstellen te komen
voor een meer effectieve samenwerkingsstructuur VP.
Op het moment van schrijven van deze rapportage is
er nog geen duidelijkheid over een nieuwe samenwerkingsstructuur voor VP.
In 2016 constateert Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland dat Voorne-Putten een belangrijke
opgave heeft voor het doorbreken van een negatieve
spiraal en aansluiten bij de economische dynamiek en
toekomst van de zuidelijke randstad. De ontwikkelingen met betrekking tot de beoogde ambtelijke fusie
op Voorne wordt nauwlettend gevolgd. Gelet op de
ontwikkelingen in de omgeving en de forse opgaven
acht GS het wenselijk dat Voorne-Putten als een
bestuurlijke entiteit optreedt.10
In april 2017 maken Tordoir en Poorthuis een analyse van de ruimtelijke analyse tussen gemeenten
en kernen in Zuid-Holland. Met betrekking tot Voorne-Putten wordt geconstateerd dat dit een opvallend
eigenstandige gebied is, bovenmatig intern gericht
maar wel duidelijk verbonden met Rotterdam. Rotterdam is voor Voorne-Putten dan ook van regio-overstijgend belang. De sterke interne integratie van het
eiland, met kriskras relaties tussen alle kernen, wordt
mede veroorzaakt door de ligging tussen rivieren en
de relatief perifere ligging aan de rand van de Randstad. Kijkend naar de verplaatsingen van inwoners
binnen de provincie, geeft de analyse ook aan dat
het Rotterdamse Havengebied (met uitzondering van
de stadshavens) minder gericht is op de stad Rotterdam dan op het eiland Voorne-Putten. Het HIC vormt
daarom in deze analyse een gemeenschappelijk
cluster met Voorne-Putten.11 Ontwikkelingen binnen

Bijlagen
het HIC zijn daarom van invloed op de arbeidsmarktpositie van het eiland en vice-versa.
In 2017 stelt Gedeputeerde Staten van PZH dat de
economische ontwikkeling in Zuid-Holland Zuid achterblijft bij de potentie van het gebied. Ook is de sociaal-economische problematiek groot. De subregio’s
hebben te maken met opgaven rond het versterken
van het economisch vestigingsklimaat, de aanpak
van de mismatch op de arbeidsmarkt, het verbeteren van de bereikbaarheid, verduurzaming, vitaliteit
en attractiviteit van de regio. GS beschrijft het eiland
Voorne-Putten als een eigenstandig gebied binnen
de MRHD met forse opgaven en stevige ambities. Die
ambities kunnen alleen waargemaakt worden als er
concrete uitwerkingen en keuzes gemaakt worden.
GS bevestigt, mede gelet op de opgaven en het
onderzoek van Tordoir en Poorthuis, de provinciale
beleidslijn dat Voorne-Putten als een bestuurlijke
eenheid zou moeten optreden. De provincie maakt
zich zorgen over de bestuurlijke verhoudingen op
het eiland, en het effect daarvan op de bestuurlijke
slagkracht van de regio. De huidige samenwerking op
Voorne-Putten is gebaseerd op onderlinge afspraken
maar niet formeel verankerd. Er is wel een Regiegroep VP, maar deze heeft geen doorzettingmacht.
De wijze van samenwerking tussen de 4 gemeenten
op strategisch beleid blijft een kritisch aandachtspunt.
De provincie heeft de indruk dat daarvoor onvoldoende urgentiebesef is bij de gemeenten.12

Cultuur- en bestuurscan Brielle 2016

In de voorbereidingsfase voor de werkorganisatie
Voorne is in de drie gemeenten een lokale cultuurscan uitgevoerd. De organisatie van Brielle wordt
gekenschetst als een familiecultuur. Er wordt in een
informele sfeer gewerkt, de lijnen zijn kort en de medewerkers betrokken. Ontwikkelpunten zijn wel een
zekere vorm van verzakelijking en meer procesmatig
werken. De ambtelijke organisatie wordt gekenmerkt

door doeners die op de werkvloer hun eigen zaken
regelen. Verantwoordelijkheden zijn laag in de organisatie neergelegd of worden daar opgepakt. Dat heeft
als consequentie dat er weinig planmatig en ad-hoc
wordt gewerkt. Medewerkers ervaren beperkte of
onvoldoende sturing en ook leidinggevenden vinden
de aansturing (te) vrijblijvend. Door de familiecultuur is
er ook geen sprake van aanspreekgedrag. Omdat de
leidinggevenden veel kennis van de inhoud hebben is
loslaten voor hen vaak een uitdaging. Medewerkers
ervaren een hoge werkdruk maar ervaren te weinig
aandacht hiervoor. Door de grote mate van betrokkenheid van medewerkers wordt er wel voor gezorgd
dat het resultaat voor de inwoner of ondernemers
geleverd wordt. Medewerkers vinden de eigen organisatie kwetsbaar en intergemeentelijke samenwerking
daardoor noodzakelijk.13
In mei 2016 is ook een bestuursscan uitgevoerd in
Brielle. Ten aanzien van de relatie met ambtelijk management en ambtelijke organisatie is er sprake van
een open en plezierige samenwerking. Wel noemt het
bestuur als ontwikkelpunt de kwetsbaarheid van de
organisatie. De relatie met de ambtelijke organisatie
wordt benoemd als “toegankelijk maar kwetsbaar”.
De kwetsbaarheid zit bij de capaciteit, met name de
vele eenpitters. Daarnaast wordt aangegeven dat binnen de organisatie de basiskennis niet altijd op orde
is en dat het lange-termijn-denken beter ontwikkeld
moet worden.14

Voortaan Voorne Eindrapport, SvdL, 25 juni 2015
Voortaan Voorne, een verdieping, SvdL, 11 januari 2016
7
Besluiten gemeenteraad Brielle 12 april 2016, Hellevoetsluis en
Westvoorne 21 april 2016
8
Bedrijfsplan werkorganisatie Voorne “Eenheid in verscheidenheid”,
10 december 2016
9
Memo samenwerking Voorne-Putten 2.0, Regiegroep VP, 3 mei
2018
10
Voortgangsrapportage Slimmer en Sterker Bestuur, GS PZH, 21
december 2016
11
Zuid-Hollandse netwerken, analyse ruimtelijke interactie tussen
gemeenten en kernen, Tordoir&Poorthuis, april 2017
12
Voortgangsrapportage Slimmer en Sterker Bestuur, GS PZH,
december 2017
13
Rapportage Cultuurscan Brielle op basis van het Overheidsontwikkelmodel, 13 juli 2016
14
Bestuurscan gemeente Brielle, Compris Advies, augustus 2016
5
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Figuur 1.1 Totaaloverzicht herindelingsproces
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Natuurlijk gaat veel aandacht uit naar de sporen 1
en 2. Het lijkt vooral te gaan om juridische en organisatie-technische zaken. Maar al heel snel in het
“wettelijk” spoor komt het Herindelingsontwerp aan
de orde. En dat gaat ook over inhoud: wat voor soort
gemeente willen wij zijn? Welke opgaven zien we voor
de nieuwe gemeente, welke gezamenlijke ambitie
hebben we. Daarom moet bij een voorgenomen herindeling vanaf het begin worden geïnvesteerd in
het Veranderspoor. Hoe krijgen wij voldoende vertrouwen in elkaar en in het proces, hoe komen we van
lokale belangen naar een gezamenlijk belang, wat is
belangrijk voor alle partijen, wat gunnen we elkaar.
Hoe krijgen we bestuurlijk en ambtelijk draagvlak, en
waar halen we de nodige energie vandaan om een
intensief traject met elkaar in te gaan.

G

Strategische visie

In de afbeelding van het Spoorboekje zijn de verschillende sporen in beeld gebracht:
15

Verkenning

Het Spoorboekje Bestuurlijke fusie kent 3 samenhangende sporen:
1 het wettelijk spoor : het totaal van juridische en
wetgevende stappen die moeten worden gezet
om de fusie te realiseren.
2 het fusiespoor: het samenvoegen van de gemeentelijke organisaties. (de (organisatorische) uitwerking van daarvan wordt in deze notitie niet verder
uitgewerkt).
3 Het veranderspoor.

G

Preventief financieel
toezicht

Voorbereiding

Spoorboekje gemeentelijke herindeling
(fusieproces)

Informatie en automatisering ICT en DIV

De gemeenten op Voorne dragen een verleden mee.
Het proces om te komen tot een ambtelijke fusie heeft
bestuurlijk en ambtelijk veel gekost. In tijd, geld maar
ook in draagvlak en vertrouwen. Daarom heeft de gemeente Brielle bij de verkenning naar de bestuurlijke
toekomst steeds aangegeven dat bij een nieuwe start
de uitgangspunten, randvoorwaarden en spelregels
duidelijk moeten zijn. Daarmee is duidelijk aandacht

gevraagd voor het Veranderspoor. Het veranderspoor
gaat over bouwen aan vertrouwen, draagvlak en het
formuleren van de gezamenlijke ambitie voor de nieuwe organisatie. Het is daarmee het meest ingewikkelde maar wellicht, als de gemeenten het zien als een
gezamenlijk “lonkend perspectief” ook een spoor dat
bestuurlijk en ambtelijk nieuwe energie en elan geeft.
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Start nieuwe gemeente

Bijlage 3

Handboek gemeentelijke herindeling, ministerie BZK (provincie
Noord-Brabant)

Bijlagen
Tijdlijn bij een bestuurlijke fusie
per 1 januari 2023

Een herindeling kent een vast aantal processtappen
en een wettelijke procedure. De tijdlijn16 voor een
vrijwillige fusie per 1 januari 2013 is:
Eerste kwartaal 2020
afzonderlijke besluiten
over de bestuurlijke
toekomst.
Eind eerste kwartaal 2020 Lokaal maar eensluidend
principebesluit tot fusie
April – november 2020
Opstellen Herindelingsontwerp door gezamenlijke gemeenten
Aug-september 2020
Herindelingsscan nieuwe
gemeente, door PZH
December 2020
Vaststellen Herindelingsontwerp door iedere
gemeente
Start preventief toezicht
door PZH
Jan-maart 2021
Ter inzage legging
Herindelingsontwerp en
verwerking reacties in
Herindelingsadvies
(gemeenten)
Voor 1 april 2021
Vaststelling Herindelingsadvies door gemeenteraden, toezending aan GS
Voor 1 juli 2021
GS: provinciale zienswijze,
toezending aan BZK
Najaar 2021-1e helft 2022 Indiening wetsvoorstel en
parlementaire behandeling
Tweede en Eerste Kamer
November 2022
Herindelingsverkiezingen
1 januari 2023
Start nieuwe gemeente

Wettelijk (juridisch) spoor

1.1 Spoorboekje wettelijk proces17
In dit hoofdstuk worden de wettelijke procedures en
daarmee het tijdpad voor een herindeling uiteengezet.

Dit is niet alleen gebaseerd op de Wet arhi maar ook
op elementen uit de Gemeentewet, de Kieswet en het
Beleidskader gemeentelijke herindeling18. Globaal is er
onderscheid te maken tussen de voorbereiding door
de gemeenten (paragraaf 3.2) en de rol van de provincie (paragraaf 3.3), het wetgevingstraject op Rijksniveau (paragraaf 3.4), de overgang naar de nieuwe
gemeente (paragrafen 3.5 tot en met 3.7) en de start
van de nieuwe gemeente (paragraaf 3.8).
1.2 Wettelijk kader
De Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) is een
belangrijk wettelijk kader voor de totstandkoming van
een gemeentelijke herindeling. Een gemeentelijke
herindeling kent als deadline de herindelingsdatum
die door de Wet arhi is bepaald op 1 januari na inwerkingtreding van de herindelingswet. Door vanaf die
datum terug te rekenen met de diverse mijlpalen uit
de Wet arhi en de duur van een wetgevingstraject, is
een tijdpad te maken. Dit tijdpad bedraagt ruim twee
jaar. Voor het wetgevingstraject rekent het ministerie
van BZK anderhalf jaar. De voorbereiding van een
herindelingsadvies door gemeenten en provincie
duurt een halfjaar tot een jaar. Het tijdpad voor een
gemeentelijke herindeling ziet er globaal gezien als
volgt uit (figuur 3.1) en wordt in de volgende paragrafen per stap nader uitgewerkt.
1.3 Voorbereiding door gemeenten
Het startpunt van de procedure uit de Wet arhi is
het vaststellen van het herindelingsontwerp door de
gemeenteraden. Daaraan voorafgaand hebben de
gemeenteraden, na lokale besluitvorming over hun
eigen Verkenning, een gelijkluidend Principebesluit
genomen waarin is opgenomen met wie en wanneer
zij willen fuseren
Herindelingsontwerp
Na het principebesluit , een (gelijkluidende) uitspraak
van iedere afzonderlijke raad waarin een voornemen

tot een herindeling kenbaar wordt gemaakt, zijn de
colleges van B en W van de betrokken gemeenten
aan zet om met elkaar een herindelingsontwerp op te
stellen. De herindeling en de samenstelling van partners worden daarin onderbouwd. Dit herindelingsontwerp dient als voorloper van het herindelingsadvies
dat uiteindelijk, voorzien van een provinciale zienswijze, door de minister van BZK wordt getoetst aan
het Beleidskader, alvorens dit wordt omgezet in een
voorstel voor een herindelingswet. De toetsingscriteria
uit het Beleidskader dienen daarom terug te komen in
het herindelingsontwerp en -advies.
Uit het Beleidskader blijkt het grote belang dat het
kabinet hecht aan: draagvlak; bestuurskracht; interne
samenhang en nabijheid van bestuur en regionale
samenhang. Unanimiteit is daarin geen vereiste.
Lokaal bestuurlijk draagvlak blijkt uit de besluiten van
de betrokken gemeenteraden. Regionaal bestuurlijk
draagvlak blijkt uit de zienswijzen van omliggende
gemeenten en de provincie. Het is de verantwoordelijkheid van gemeentebesturen om te investeren in
maatschappelijk draagvlak voor de herindeling. In het
herindelingsadvies dient hier aandacht aan te worden
besteed, mede door het bijvoegen van een logboek
van de ondernomen activiteiten om het draagvlak te
peilen en te bevorderen. Hierbij kan gedacht worden
aan een representatief onderzoek maar ook aan
dorps- of buurtbijeenkomsten of inloopavonden op
het gemeentehuis.
Het herindelingsontwerp wordt door de betrokken
colleges van B en W ter eensluidende besluitvorming
voorgelegd aan hun gemeenteraden die het vast
moeten stellen. Als alle betrokken gemeenteraden het
herindelingsontwerp vaststellen, verklaren zij formeel
dat zij voornemens zijn om samen een nieuwe gemeente te vormen.
6
17
18

Tijdlijn Voorne: drie scenario’s, Provincie Zuid-Holland
Handboek gemeentelijke herindeling van ministerie van BZK 2014
Beleidskaders gemeentelijke herindeling maart 2019
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Ter inzage legging herindelingsontwerp
en zienswijzen
Na besluitvorming in de raden wordt het herindelingsontwerp ter inzage gelegd en naar gedeputeerde staten van de provincie en de betrokken waterschapsbesturen gestuurd19. Eenieder kan gedurende acht
weken desgewenst een zienswijze op het herindelingsontwerp indienen. Een zienswijze richt men aan
het college van B en W. Hoewel het geen wettelijke
vereiste is, wordt het herindelingsontwerp ook aan
omliggende gemeenten gestuurd, met het verzoek
desgewenst een zienswijze in te dienen.
Herindelingsadvies
Na het ter inzage leggen van het herindelingsontwerp
geven de colleges van B en W een reactie op de
zienswijzen. De zienswijzen, inclusief de reactie van
de colleges, worden in het herindelingsadvies verwerkt of als bijlage bijgevoegd. Het herindelingsadvies
wordt daarna eensluidend door de raden vastgesteld.
De gezamenlijke colleges sturen het herindelingsadvies aan gedeputeerde staten. De precieze datum van
aanleveren wordt in het bestuurlijk overleg bepaald,
doorgaans voor 1 april, één en driekwart jaar voor de
beoogde herindelingsdatum.
1.4 Toezicht en zienswijze door provincie
Bestuurlijk overleg
De Wet arhi schrijft voor dat gedeputeerde staten bevorderen dat er onderling overleg tussen gemeenten
plaatsvindt om tijdig voorbereidingen voor de herindeling te treffen20. Hiervoor wordt doorgaans het zogenaamde ‘bestuurlijk overleg’ in het leven geroepen.
Dit is een periodiek overleg tussen de herindelende
gemeenten en de provincie om de voortgang van de
herindeling en eventuele knelpunten te bespreken.
Preventief financieel toezicht
Een gemeente waarvan de raad een herindelingsont-
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werp heeft vastgesteld, komt onder preventief financieel toezicht van de provincie te staan21. Dit houdt in
dat bepaalde aan te wijzen besluiten van die gemeente “goedkeuring behoeven” van gedeputeerde staten.
Welke besluiten het precies betreft, is gewoonlijk
uitkomst van overleg tussen provincie en gemeenten
en wordt definitief kenbaar gemaakt in een brief van
de provincie aan de gemeenten. De provincie kan bepaalde besluiten niet goedkeuren als deze in strijd zijn
met het financiële belang van de nieuwe gemeente of
gemeenten22.
Herindelingsadvies en provinciale zienswijze
Na ontvangst van een herindelingsadvies stellen
gedeputeerde staten een zienswijze op. Het herindelingsadvies wordt met de provinciale zienswijze aan
de minister van BZK toe gezonden.
1.5 Besluitvorming ministerraad en parlement
De definitieve besluitvorming over een herindeling
vindt plaats in de Tweede en in de Eerste Kamer. Op
het ministerie van BZK wordt het herindelingsadvies
met de zienswijze van de provincie getoetst aan het
vigerende Beleidskader. Indien het voorstel positief
wordt beoordeeld, wordt een voorstel voor een herindelingswet opgesteld dat het wetgevingstraject van
de ministerraad, de Raad van State en het parlement
volgt. Als het parlement het wetsvoorstel aanneemt,
wordt het bekrachtigd door de Koning en wordt de
wet gepubliceerd in het Staatsblad.
Wetsvoorstel en besluit ministerraad
Indien het herindelingsadvies door de minister van
BZK positief wordt beoordeeld, dan wordt een
wetsvoorstel opgesteld, dat vergezeld wordt door een
’memorie van toelichting’. De minister van BZK zorgt
er voor dat het wetsvoorstel ter besluitvorming in de
ministerraad wordt geagendeerd.

Advies Raad van State
Nadat de ministerraad heeft ingestemd met het
wetsvoorstel, wordt het ter advies voorgelegd aan de
Raad van State. Na het advies van de Raad van State
wordt het (aangepaste) wetsvoorstel ingediend bij de
Tweede Kamer. Het is aan de Kamer om het wetgevingstraject verder in te richten.
Behandeling en besluitvorming in de Tweede
en Eerste Kamer
Na indiening in de Tweede Kamer wordt het wetsvoorstel behandeld door de vaste Kamercommissie
van Binnenlandse Zaken. Belanghebbenden kunnen
in deze periode een reactie op het wetsvoorstel geven: schriftelijk of, indien daartoe is besloten, mondeling tijdens een hoorzitting. Soms besluit de Kamercommissie de herindelende gemeenten te bezoeken
en een hoorzitting te houden. Vervolgens worden in
‘het verslag’ de bevindingen van de Kamerleden en
vragen over het wetsvoorstel aan de minister van BZK
gezonden.
De minister van BZK gaat in een ‘nota naar aanleiding
van het verslag’ in op de opmerkingen en vragen van
de Kamerleden. De commissie kan besluiten nadere
schriftelijke vragen te stellen of de voorzitter voorstellen het wetsvoorstel – al dan niet als ‘hamerstuk’ – te
agenderen voor plenaire behandeling. De goedkeuring van het wetsvoorstel vindt plaats door stemming.
Zoals in elk wetgevingstraject volgt na besluitvorming
in de Tweede Kamer de besluitvorming in de Eerste
Kamer.
Publicatie in Staatsblad
Het wetsvoorstel wordt vastgesteld op het moment
van bekrachtiging door de Koning, kort na het besluit
van de Eerste Kamer. Daarna wordt het wetsvoorstel
officieel bekendgemaakt in het Staatsblad en krijgt
haar effect op de datum van herindeling, te weten
1 januari van het daaropvolgende jaar.
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Jaar 2

1.6 Vaststelling gemeentegrenzen en
gemeentenaam
Nieuwe grenzen
Uiterlijk twee maanden na vaststelling van de herindelingswet , maar in elk geval vóór de herindelingsdatum, stellen gedeputeerde staten de nieuwe
gemeentegrenzen vast . Dit gebeurt op basis van het
aangeleverde kaartmateriaal in het herindelingsadvies
en eventuele kadastrale gegevens of coördinaten.
Gemeentenaam
De wijze waarop de naam van de nieuw te vormen
gemeente tot stand komt, verschilt per herindeling.
De naam die uiteindelijk in de herindelingswet staat,
is de naam die vanaf de herindelingsdatum geldt voor
de nieuwe gemeente. Als het herindelingsadvies een
definitieve naam voor de nieuwe gemeente bevat
waar unaniem draagvlak voor is bij de betreffende
gemeenteraden, dan neemt de minister van BZK dit
voorstel over in het wetsvoorstel. Indien de betreffende gemeenteraden niet gezamenlijk tot een definitieve
naam voor de nieuwe gemeente komen, neemt de
minister de naam van de grootste betrokken gemeente (naar inwonertal) in het wetsvoorstel op als naam
van de nieuwe gemeente.

Jaar 3

Start nieuwe gemeente
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Jaar 4

De gemeenteraad van de nieuwe gemeente heeft,
op basis van artikel 158 van de Gemeentewet, de
bevoegdheid om de gemeentenaam te wijzigen. Wel
dient de ingangsdatum ten minste een jaar na de
datum van het besluit tot naamswijziging te liggen.
1.7 Verkiezingen nieuwe gemeenteraad
Het instellen van een nieuwe gemeente vraagt ook
om een nieuwe gemeenteraad. Hiervoor zijn tussentijdse raadsverkiezingen nodig, de zogenaamde
‘herindelingsverkiezingen’. De Wet arhi bepaalt dat de
kandidaatstelling moet plaatsvinden op een maandag in de periode tussen 5 en 11 oktober in het jaar
voor de herindelingsdatum. Hiervoor is samenwerking tussen de politieke partijen van de verschillende
gemeenten nodig. De verkiezingen vinden 44 dagen
later plaats, op een woensdag tussen 18 en 24 november, voorafgaand aan de datum van herindeling.
Gedeputeerde staten kunnen hiervan afwijken indien
zij daarvoor zwaarwegende redenen hebben. In tabel
3.1 treft u een overzicht van momenten waarop herindelingsverkiezingen en de eerstvolgende reguliere
raadsverkiezingen plaatsvinden.

Wet arhi art 5 lid 1 en art 20
Wet arhi, art. 79, lid 2
21
Wet arhi, art. 21
22
Wet arhi, art. 21, lid 3
23
Wet arhi, art. 2, lid 2
24
Wet arhi artikel 55, lid 2)
25
Beleidskader gemeentelijke herindeling maart 2019 blz. 9
19

20
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Bijlagen
Tabel 3.1 Timing herindelings- en
reguliere verkiezingen
Datum herindeling

Herindelingsverkiezing

Eerstvolgende
reguliere verkiezing

Zittingsduur eerste
gemeenteraad
nieuwe gemeente

1 januari 2023

November 2022

Maart 2026

3 jaar 3 maanden

1 januari 2024

November 2023

Maart 2030

6 jaar 3 maanden

1 januari 2025

November 2024

Maart 2030

5 jaar 3 maanden

1 januari 2026

November 2025

Maart 2030

4 jaar 3 maanden

1.8 Consequenties voor ambtenaren
Na de inwerkingtreding van de herindelingswet is er
sprake van een overgangsfase voor de op te heffen
gemeenten. De herindeling is definitief maar moet nog
haar effect hebben op de startdatum van de nieuwe
gemeente. Dit heeft gevolgen voor de politiek-bestuurlijke functionarissen en de medewerkers van de
ambtelijke organisaties. Voor de griffier en de secretaris geldt dat zij met ingang van de datum van herindeling eervol uit hun ambt worden ontslagen.
Ambtenaren
De Wet arhi schrijft voor dat alle ambtenaren van de
herindelende gemeenten voorlopig in dienst komen
van de nieuwe gemeente . ‘Voorlopig’ betekent dat
het college van de nieuwe gemeente binnen zes
maanden moet besluiten of en in welke functie een
ambtenaar in dienst blijft of dat hij eervol wordt ontslagen. Voor de overgang naar een nieuwe gemeente
wordt altijd een sociaal plan of sociaal statuut opgesteld met afspraken over de recht en van de medewerkers en de te doorlopen procedures.
1.9 Start nieuwe gemeente
Bij een gemeentelijke herindeling start de nieuwe
gemeente op 1 januari volgend op de datum dat de
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betreffende herindelingswet in werking is getreden.
Voor de start van een nieuwe gemeente gelden wettelijke voorschriften, onder meer over het benoemen
van de burgemeester, de griffier en de secretaris, en
over de eerste raads- en collegevergadering
Benoeming burgemeester en waarnemend
burgemeester
Op de herindelingsdatum is er nog geen ‘ vaste’ burgemeester voor de nieuwe gemeente. Na de verkiezingen starten de nieuwe raadsleden met het opstellen van een profiel en met de werving en selectie van
een nieuwe burgemeester. Dit totale proces neemt
ongeveer zes maanden in beslag en is gelijk aan een
reguliere selectie- en benoemingsprocedure van een
burgemeester.
Om op de herindelingsdatum toch een burgemeester
te hebben, benoemt de commissaris van de Koning,
in overleg met de nieuwe raad, een waarnemend
burgemeester voor de periode tot aan de benoeming
van een ‘definitieve’ burgemeester.
Benoeming griffier en secretaris
De Gemeentewet bepaalt in artikel 100 dat elke
gemeente een griffier en een secretaris heeft. Bij een
herindeling worden deze functionarissen benoemd

door respectievelijk de nieuwe raad en het nieuwe
college.
De voorbereidingen voor de benoeming van de griffier
en de secretaris vinden ruim voor de herindelingsdatum plaats. Na een traject van werving en selectie
worden een zogenaamde beoogd griffier en een
beoogd gemeentesecretaris aangewezen. Het is aan
de nieuwe raad en het nieuwe college om de beoogd
griffier respectievelijk de beoogd secretaris definitief te
benoemen.
Eerste raadsvergadering
Tijdens de eerste raadsvergadering worden de
nieuwe raadsleden beëdigd, de nieuwe wethouders
benoemd en de waarnemend burgemeester verwelkomd. Ook kan deze eerste vergadering benut worden om een aantal harmonisatievoorstellen en verordeningen vast te stellen. Doorgaans worden twee
raadsvergaderingen kort na elkaar georganiseerd,
waarbij de eerste als ceremoniële start wordt gebruikt
met benoemingen en installaties en de tweede voor
belangrijke inhoudelijke besluiten.

Colofon
Stuurgroep Verkenning bestuurlijke toekomst
Gregor Rensen, burgemeester (voorzitter)
Frits de Reus, fractievoorzitter IBGB
Arie van Gorsel, fractievoorzitter VVD
Ben van Stijn, fractievoorzitter PvdA
Jan Wolters, fractievoorzitter CDA
Wim Smit, fractievoorzitter D66
Robert van der Kooi, wethouder IBGB
Projectgroep Verkenning bestuurlijke toekomst
Henk Abrahams, raadslid CDA (voorzitter)
Claudia Henzel, raadslid IBGB
Frans-Joost Heijboer, raadslid VVD
Ronald Vermeulen, raadslid PvdA
Richard de Zoete, comissielid D66
Bert van Ravenhorst, wethouder PvdA
Andre Schoon, wethouder VVD
Ambtelijke ondersteuning
Nicolette van Waart, gemeentesecretaris
Leo van Steijn, griffier
Anne-Marie Kraak, strategisch bestuursadviseur
Sandra Mooldijk, commissiegriffier
Eveline Heijna/Marcel Bril, coördinerend
communicatieadviseur
Petra Mudde, projectsecretaris
Ontwerp
Interlynx | strategisch reclamebureau
Brielle, januari 2020
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