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TOEKOMST
BESTUURLIJKE

van Hellevoetsluis

De bestuurlijke toekomst is voor de gemeente Hellevoetsluis al een flink aantal 
jaren een thema. Er is eerder onderzoek gedaan naar de bestuurskracht van 
de gemeente (2007 en 2013) en sinds 2015 zijn voorbereidingen getroffen 
voor een ambtelijke fusie met de gemeenten Brielle en Westvoorne die eind 
2018 zijn beëindigd. 

Na het zomerreces in 2019 heeft de gemeenteraad besloten de bestuurlijke 
toekomst verder te willen verkennen. Daarvoor is een communicatieproces 
opgestart. Daartoe is een werkgroep ingesteld bestaande uit de fractie- 
voorzitters die het proces begeleidden. Het proces bestond uit interne 
besprekingen, een raadpleging van het burgerpanel en inspraakavonden. 
Daarnaast zijn er diverse contacten geweest met de gemeenten Brielle en 
Westvoorne.

De werkgroep presenteert dit rapport ter bespreking in de gemeenteraad 
van Hellevoetsluis. Deze bespreking wordt in het eerste kwartaal van 2020 
verwacht.

INLEIDING1

HOOFDSTUK 1
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Historisch beeld Nederland
De gemeenten in Nederland hebben reeds decennia te maken met een 
verzwaring van hun takenpakket. Zo zijn bijvoorbeeld in de 90’er jaren de 
gemeenten zelf risicodrager geworden bij de uitvoering van de Algemene 
bijstandswet, zijn er nieuwe taken bijgekomen zoals kinderopvang, inburgering 
en educatie en is onderwijshuisvesting overgegaan naar gemeenten. Later is 
het (zorg)takenpakker van gemeenten fors uitgebreid door de invoering van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, 2007, 2015) en vervolgens 
kwam daar Passend onderwijs (2014), de Participatiewet (2015) en de 
jeugdwet (2015) bij. De invoering van de Omgevingswet is aanstaande en 
betekent niet alleen een grote organisatorische uitdaging, maar zeker ook qua 
werkwijze. Er tekent zich een patroon af van voortdurend nieuwe taken en 
veranderingen voor gemeenten.

Gemeenten reageren daarop door samen te werken of samen te gaan. Het 
aantal gemeenten in Nederland is sinds 1990 bijna gehalveerd naar nog 
slechts 355 in 2019. 

CONTEXT EN VOORTRAJECT2
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Bestuursonderzoek 2013 
De gemeente Hellevoetsluis zoekt zijn eigen weg om 
voldoende bestuurskrachtig te blijven. In 2007 en 2013 
zijn onderzoeken uitgevoerd. In het onderzoek in 2013 
is de ontwikkeling van Hellevoetsluis gespiegeld aan 
landelijke trends. Deze trends maken duidelijk dat een 
aantal veranderingen de gemeente Hellevoetsluis zullen 
raken. De gemeente moest keuzes maken, want alles 
blijven doen was geen optie. Het onderzoek geeft in 
2013 een aantal aanbevelingen voor de toekomst:
	Î Geef vanuit een stevige basis verder vorm aan de 

organisatieontwikkeling.
	Î Besteed intern aandacht aan opdrachtgever-  

en opdrachtnemerschap. 
	Î Van “binnen naar buiten” werken, wordt  

“van buiten naar binnen”.
	Î Stimuleer samenwerking met medeoverheden  

op strategisch niveau.

Zowel interne als externe veranderingen waren gewenst. 
Het beeld past in de trend en het besef dat geen enkele 
gemeente zijn taken nog alleen kan uitvoeren. Daarvoor 
zijn de opgaven te complex geworden en is altijd sprake 
van regionale samenhang.

De ambtelijke fusie
Na het onderzoek is de gemeente Hellevoetsluis de 
besprekingen ingegaan voor een ambtelijke fusie met 
Brielle en Westvoorne. In 2015 zijn de voorbereidingen 
formeel van start gegaan. In dit proces is door 
medewerkers veel werk verzet. Vele werkgroepen 
hebben een gezamenlijke toekomst voorbereid. 
Eind 2018 zijn die voorbereidingen beëindigd door 
onduidelijkheid over het uiteindelijke perspectief en een 
gebrek aan onderling vertrouwen.

De visie van de gemeenteraad  
van Hellevoetsluis
De meeste fracties van de gemeenteraad van 
Hellevoetsluis hebben al langere tijd een voorkeur 
voor een bestuurlijke fusie met de gemeenten Brielle 
en Westvoorne. Deze visie werd ook duidelijk bij de 
bespreking van de motie om te stoppen met de ambtelijke 
fusie in de gemeenteraad van 1 november 2018. Een 
meerderheid van de raadsfracties gaf aan te opteren voor 
een bestuurlijke fusie al of niet met een maatwerktraject 
daar naar toe. Nadrukkelijk zij vermeld dat het een visie 
betrof en geen besluit. Voordat een weloverwogen besluit 
genomen kan worden, moet meer informatie beschikbaar 
zijn, bijvoorbeeld hoe inwoners en organisaties er over 
denken en natuurlijk wat de partners willen. 

Het vervolgtraject in 2019
Het jaar 2019 is gebruikt om weer ‘rust’ te brengen in 
het proces en intern een doorstart te maken. Het jaar is 
eveneens gebruikt om ruimte te creëren om opnieuw 
zich te beraden op de bestuurlijke toekomst. Hiertoe 
zijn interne processen doorlopen en is het externe 
communicatietraject in oktober 2019 van start gegaan.

HOOFDSTUK 2
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Gemeenteraad, college, managementteam en ondernemingsraad 
Op 29 oktober 2019 is een bijeenkomst geweest van de gemeenteraad, het college, 
het managementteam en de ondernemingsraad over de bestuurlijke toekomst van 
de gemeente Hellevoetsluis. Het doel was te brainstormen over het profiel van de 
gemeente en ontwikkelingen.

INTERNE BIJEENKOMST3

Kernbegrippen betreffende 
het profiel van de gemeente 
Hellevoetsluis.

Kernbegrippen betreffende 
toekomstige ontwikkelingen in 
Hellevoetsluis en de regio.
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De kansen en bedreiging voor Hellevoetsluis zijn verder uitgewerkt. 
Als wordt gesproken over de bestuurlijke toekomst, in de zin van een 
nieuwe gemeente Voorne*) worden de volgende kansen gezien.

Als bedreigingen worden de volgende thema’s genoemd. 

KANSEN

BEDREIGINGEN

Een versterkte rol voor Voorne in samenwerking  
met de drie Zuid-Hollandse eilanden.
 
Versterkte bestuurskracht, meer body, meer invloed  
in de regio en Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
(MRDH), Rijk en provincie.
   
Voorne krijgt een sterkere stem in de 
gemeenschappelijke regelingen. 
   
Gezamenlijk kunnen we de bereikbaarheid van  
de regio verbeteren.
   
Een nieuwe gemeente biedt meer afstand op  
het terrein van Openbare Orde en Veiligheid.
   
Er ontstaan nieuwe kansen voor regionale marketing.
   
Toerisme en recreatie, synergie door samenwerking, 
recreatief totaalpakket, promotie eiland Voorne met 
strand. Voorne kan zich profileren als toeristisch 
middelpunt van de regio.
    
Economische slagkracht, aantrekkelijk voor bedrijven, 
aantrekkelijke werkgevers.
   
Een nieuwe gemeente biedt kansen voor andere en 
verbeterde dienstverlening, ondermeer integraler 
werken, verhoging kwaliteit. 
   



Minder versnippering op RO, sociaal domein, veiligheid 
en politietaken, evenementen.
   
De Omgevingswet biedt kansen, ook in relatie tot  
andere dienstverlening.
   
Aantrekkelijke werkgever, minder kwetsbaar, meer 
kansen op de arbeidsmarkt, meer te bieden, ook 
financieel. Automatisering is en wordt een belangrijk 
thema.
   
Een grotere gemeente biedt door schaalvergroting 
meer kansen voor de energietransitie, inzet nieuwe 
technologie.
  
Kansen voor innovatieve landbouw.
  
Verbeteren onderwijsfaciliteiten.
  
Er ontstaan nieuwe kansen voor (duurzame) woningbouw, 
verbeteren woonaanbod, mogelijkheden alternatieve 
woonvormen, ook in verband met de vergrijzing.
  
Kernenbeleid wordt belangrijk om de identiteit van de  
10 woonkernen in stand te houden of te versterken.
  
Centralisatie zorg (ook bedreiging), richten op 
doelgroepen.

Afstand bestuur-bevolking, te veel opkomen van 
raadsleden voor de eigen achterban in voormalige 
gemeente (oplossing: voorkomen door elkaar leren 
kennen, redeneren uit algemeen Voorns belang).
 
Communicatie intern te veel in lagen en hokjes.
 
Dienstverlening wordt minder door afstand gemeente, 
centraliseren voorzieningen (oplossing: andere 
dienstverlening, we komen naar u toe).
 
Verlies identiteit (oplossing: kernenbeleid).

 
Voortbestaan voorzieningen, met name de grotere 
voorzieningen (theater, zwembad).
 
Financiële situatie, hogere overhead, gelijk trekken  
lasten, hogere lasten.
 
Vergrijzing van de bevolking.

*) In dit rapport zal de benaming “Voorne” worden gebruikt ter aanduiding van de 
mogelijke fusiegemeente met Brielle en Westvoorne. Uiteraard is dat altijd fictief, in 
de zin van onder voorbehoud besluitvorming, maar zeker ook onder voorbehoud 
naamgeving van de dan te vormen nieuwe gemeente op Voorne.

HOOFDSTUK 3
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Voor de toekomst van Hellevoetsluis is het nodig om te weten wat belangrijk 
is voor de inwoners. Welke argumenten kunnen of moeten worden 
meegewogen bij de beslissing over de bestuurlijke toekomst? Zijn er 
onderwerpen waarvoor nieuwe kansen ontstaan bij een herindeling, of vormt 
een herindeling juist een bedreiging? Daarnaast kunnen thema’s onderwerp 
van gesprek worden in een vervolgproces met partners. Ook is het wenselijk 
te weten hoe de inwoners denken over het besluitvormingsproces zelf. 

Het burgerpanel is een kwantitatief onderzoek waarbij de mening van een 
grote groep inwoners van Hellevoetsluis rechtstreeks is gepeild. Voor meer 
verdiepende vragen zijn inspraakavonden georganiseerd (zie hoofdstuk 5).

Het burgerpanel is eind oktober geraadpleegd. De respons was groot. Bijna 
900 inwoners hebben gereageerd. De respons was ruimschoots voldoende 
voor representativiteit, zowel in aantal, percentage als spreiding.

De uitkomsten van het burgerpanel waren als volgt.
De combinatie van rustig wonen, veel voorzieningen en de aanwezigheid van 
natuur en strand in de buurt maakt Hellevoetsluis bijzonder voor de inwoners. 
Inwoners associëren Hellevoetsluis vooral met de vesting, de aanwezigheid 
van water en gezelligheid.

HET BURGERPANEL4
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”De Vesting, een mooie plek om te ontspannen, uit eten 
te gaan, te sporten en te feesten. De historie geeft de stad 
karakter. De groenvoorziening, mooi bijgehouden en 
vooral veel.”

”Geboorteplaats, roots van generaties voor mij, eigen 
identiteit van Hellevoet.’’

”De unieke mix van stad en dorp, rustig wonen zonder 
de hectiek van de stad maar wel met (bijna) alle 
voorzieningen. De nabije natuur speelt hierbij een grote 
rol.”

”De ligging aan het Haringvliet, op een half uurtje rijden 
van Rotterdam. De Maasvlakte met recreatie. Binnen 5 
autominuten het platteland. De Vesting met de havens, 
terrasjes en geschiedenis.”

”Dat het geen al te grote plaats is maar toch de eerste 
vereisten zoals winkels, dependance ziekenhuis e.d. 
aanwezig zijn.”

”Dat het zo lekker dorps is en bijna alles in de buurt.”

”Dat ik hier rustig woon en toch alle voorzieningen van 
een grote stad heb.”

”Combinatie van de oude Vesting, het Haringvliet met 
strand, de nog relatief rustige polders.”

”Hellevoetsluis ligt aan de kust, is een niet te grote stad 
met veel groen en bereikbaarheid met OV.”

Het voorzieningenniveau en de veiligheid zijn de 
belangrijkste thema’s voor Hellevoetsluis volgens de 
inwoners. Qua voorzieningen hechten zij het meeste 
belang aan een winkelcentrum, groen in de buurt en 
medische voorzieningen. Verder vragen respondenten 
aandacht voor verkeer en vervoer, ouderenvoorzieningen 
en het woningaanbod. 1)

In het contact met de (toekomstige) gemeente zijn 
snelheid, kwaliteit en persoonlijke aandacht het 
belangrijkst. Ongeveer één derde van de respondenten 
vindt de mogelijkheid om langs een balie te kunnen 
gaan wenselijk. Ongeveer eenzelfde groep waardeert 
dienstverlening via de website of via email. 

Inwoners willen bovendien invloed uitoefenen op 
gemeentelijke beslissingen door actief mee te denken bij 
beslissingen, door onderwerpen in te kunnen brengen 
waarover het gemeentebestuur een beslissing neemt en 
door het toetsen van gemeentelijke beslissingen aan hun 
mening.
Ook willen respondenten graag dat raads- en 
collegeleden persoonlijk aanspreekbaar zijn. 

Echter ten aanzien van de besluitvorming over 
de bestuurlijke toekomst is het beeld anders. De 
meerderheid van de inwoners vindt dat de gemeente 
over de bestuurlijke toekomst moet beslissen, waarbij wel 
rekening wordt gehouden met wensen van en draagvlak 
onder de inwoners. 2)

”

”

HOOFDSTUK 4

1 ) Op pagina 36 in het Bijlage hoofdstuk van dit rapport vindt u de grafiek:  
'Voorzieningen en veiligheid zijn de belangrijkste thema's voor de gemeente'

2) Op pagina 39 in het Bijlage hoofdstuk van dit rapport vindt u het overzicht:  
'Waar moet de gemeente vooral rekening mee houden?'Inwoners associëren Hellevoetsluis vooral met de vesting, de 

aanwezigheid van water en gezelligheid

8
Vraag: welke woorden komen er in u op als u denkt aan Hellevoetsluis?

Associaties van inwoners met Hellevoetsluis.
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In aanvulling op het burgerpanel is een tweetal avonden georganiseerd voor 
belangstellende inwoners. De inspraakavonden kunnen worden gezien als 
kwalitatief onderzoek, aanvullend op het burgerpanel. De avonden boden de 
kans voor verdiepende gesprekken met betrokken inwoners, verenigingen, 
maatschappelijke instellingen en bedrijven.

DE INSPRAAKAVONDEN5

ROCKANJE

TINTE
OOSTVOORNE
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Onderstaand een impressie van de avonden. 

Tijdens de avonden zijn goede discussies gevoerd over 
de thema’s. Er was geen sprake van een grote opkomst, 
ondanks brede bekendmakingen vooraf. De avonden 
zijn bezocht door enkele tientallen inwoners. In ieder 
geval mag worden geconcludeerd dat er geen brede 
actiebereidheid is om een kritische mening te laten horen 
over een voorgenomen herindeling. 
Het is voor inwoners ook een enigszins abstract 
onderwerp. Tijdens de avonden gaven inwoners aan dat 
zij moeilijk het gehele speelveld kunnen overzien. Zij zien 
het daarom meer als een onderwerp van de gemeente 
zelf.

Dit sluit aan bij het beeld van de meerderheid van de 
respondenten van het burgerpanel die een besluit over 
de bestuurlijke toekomst aan de gemeenteraad van 
Hellevoetsluis wensen te laten.
Tegelijk is de oproep gedaan veel en intensief te 
communiceren met inwoners tijdens het vervolg. Leg 
uit waarom een beslissing nodig is en leg in de toekomst 
zoveel mogelijk vervolgkeuzes voor aan inwoners.

VRAAG 12 NOVEMBER 14 NOVEMBER

Kansen Veiligheid
Betere zorg 
Betere dienstverlening

Betere infrastructuur
Zijn er wel kansen?
Grotere slagkracht
Sterkere gemeente/organisatie

Thema’s Openbaar vervoer 
Energietransitie
Milieu en natuur

Veiligheid
Bereikbaarheid
Openbaar vervoer
Infrastructuur
Zorg
Groenvoorziening

Zorgpunten Verlies lokale aandacht
Veiligheid
Afstand bestuur-burger

Betrokkenheid ambtenaren
Grotere afstand burgers-bestuur
Hogere lasten
Verlies identiteit

Dienstverlening Bereikbaarheid
Veiligheid
Mensen gehoord worden

Bereikbaarheid
Burger voorop, ja tenzij
Zorg (voor ouderen)

Tips voor gemeenteraad Contact inwoners
Communicatie
Eigen identiteit
Overleg/respect/gelijkwaardigheid 
andere gemeenten
Leg uit waarom

Dicht bij burgers blijven, goed luisteren
Let op ervaringen andere gemeenten
Beloof HAP bij fusie
Bewaking financiën, geen 
lastenverzwaring

HOOFDSTUK 5
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Gemeente Voorne biedt voor mij als inwoner  
of voor mijn organisatie kansen omdat ...

KANSEN

OVERZICHT ALLE GEGEVEN REACTIES

Inspraakavond 12 november

Inspraakavond 14 november
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Gemeente Voorne moet vooral aandacht  
besteden aan het thema ...

HOOFDSTUK 5

THEMA'S

Inspraakavond 12 november

Inspraakavond 14 november
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Als gemeente Voorne ontstaat,  
maak ik mij zorgen over ...

ZORGPUNTEN

Inspraakavond 12 november

Inspraakavond 14 november
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HOOFDSTUK 5

Bij dienstverlening aan inwoners moet 
gemeente Voorne vooral zorgen dat ...

DIENSTVERLENING

Inspraakavond 12 november

Inspraakavond 14 november
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Bij het nemen van een besluit over de bestuurlijke toekomst  
geef ik de gemeenteraad graag de volgende tips mee ...

TIPS VOOR DE GEMEENTERAAD

Inspraakavond 12 november

Inspraakavond 14 november
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HOOFDSTUK 5

BRIELLE

ZWARTEWAAL
VIERPOLDERS
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Het afgelopen jaar zijn er diverse contacten geweest met 
de gemeenten Brielle en Westvoorne op verschillende 
niveaus. Gedurende het jaar zijn deze contacten 
steeds beter verlopen. Er wordt gewerkt aan een nieuw 
vertrouwen.

Op 20 september 2019 heeft de gemeente Brielle 
een avond georganiseerd voor de drie gemeenteraden 
met aanwezigheid van de commissaris van de Koning. 
Deze heeft de gemeenteraden opgeroepen om regie te 
nemen op het vervolgproces, bij voorkeur gericht op een 
gemeentelijke herindeling. De avond heeft een positieve 
impuls gegeven aan de samenwerking. 

CONTACTEN MET PARTNERS6
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Het stokje is daarna overgenomen door de 
gemeente Westvoorne. Zij organiseerden een 
informatiebijeenkomst voor de raden op 21 november 
2019. Het programma werd verzorgd door de provincie 
Zuid-Holland met als thema’s een herindelingproces 
volgens de wet Algemene regels herindeling (wet Arhi), 
het preventief provinciaal toezicht bij herindeling en 
ervaringen van andere gemeenten met kernenbeleid.

De gemeente Hellevoetsluis heeft het jaar met de 
potentiële partners informeel afgerond met een 
Kerstborrel voor raden, colleges, managementteams en 
ondernemingsraden op 10 december 2019.

Ook met de provincie Zuid-Holland is een gesprek 
gevoerd over het proces. De provincie heeft waardering 
uitgesproken over de voortgang in 2019 en over de 
samenwerking tussen de drie gemeenten. Het proces 
verloopt goed. Het communicatieproces met inwoners 
van de gemeente Hellevoetsluis is voldoende voor 
besluitvorming. Een zorgpunt betreft de bijzondere 
aandacht van de drie gemeenten voor elkaars financiën. 
Een financiële scan door de provincie kan voor het 
vervolgproces helpen.

HOOFDSTUK 6
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OVERWEGINGEN7
Met de historische context in ogenschouw nemend, zoals de visie van de 
gemeenteraad van Hellevoetsluis (zie Hoofdstuk 2), de bestuurskrachtmeting, 
de interne besprekingen met college, managementteam en ondernemings-
raad, het burgerpanel, de inspraakavonden en contacten met partners, tekent 
zich een breed draagvlak af voor een bestuurlijke herindeling. De meest 
genoemde argumenten en thema’s onderstrepen de mogelijkheden die een 
nieuwe gemeente Voorne biedt, mits de slag naar de 10 woonkernen en 
verbeterde dienstverlening wordt gemaakt.

Bij een bestuurlijke herindeling met de gemeenten Brielle en Westvoorne 
is er ook sprake van bedreigingen zoals een grotere afstand van bestuur 
en medewerkers tot de inwoners, hoge organisatiekosten met het risico tot 
lastenverzwaring voor inwoners en verlies identiteit. 
Het voorkomen van deze negatieve effecten kan de opdracht worden voor 
het nieuwe gemeentebestuur. Overigens hoeft verlies identiteit geen thema 
te zijn. Immers blijft bijvoorbeeld Nieuwenhoorn gewoon Nieuwenhoorn, dat 
verandert niet door gewijzigde gemeentegrenzen.

Er is in Nederland sprake van een decentralisatieparadox. Meer taken gaan 
naar gemeenten omdat zij dicht bij de inwoners staan, vervolgens werken de 
gemeenten aan schaalvergroting. Het antwoord hierop is dat gezocht moet 
worden naar de juiste schaal van een sterke inwonergerichte gemeente.
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Een bestuurlijke herindeling met de 
gemeenten Brielle en Westvoorne  
biedt de volgende kansen.
	Î Na jaren van taakverzwaring door decentralisaties, 

volgt nu de invoering van de Omgevingswet.  
Die wet vereist niet alleen een organisatorische 
omslag, maar zeker ook qua werkwijze en 
organisatiecultuur.
	Î Door schaalvergroting ontstaat een gemeente met 

ruim 70.000 inwoners, wonend in 10 woonkernen en 
een begrotingsomvang van zo’n 200 miljoen.
	Î De nieuwe gemeente heeft naar schatting ruim  

500 fte aan medewerkers, dat verlaagt significant  
de kwetsbaarheid van de organisatie.
	Î Een nieuwe inrichting van bestuur en 

organisatie biedt kansen voor vernieuwing,  
toekomstbestendigheid, de beweging naar inwoners 
toe, een nieuw elan!
	Î Op Voorne is in het verleden veel energie (en 

financiële middelen) weggelekt door het  onderlinge 
krachtenspel tussen de drie gemeenten. Met de 
vorming van één gemeenteraad, één college en één 
organisatie is dat verleden tijd.

	Î Er is geen sprake van een ‘blanco situatie’. De drie 
gemeenten hebben een intensief gezamenlijk 
verleden. Nog altijd is een pakket aan voorbereidingen 
beschikbaar door het werk van vele werkgroepen 
tussen 2015 en 2018, ondanks dat de gemeenten in 
2019 qua bedrijfsvoering hun eigen weg zijn gegaan. 
De drie gemeenten op het eiland Voorne vormen 
een natuurlijke eenheid. Er spelen geen actuele 
discussies over andere gemeenten die wel of niet willen 
deelnemen. Er spelen evenmin grensdiscussies.
	Î Belangrijk is de constatering dat onder het personeel 

een bestuurlijke herindeling breed wordt gedragen.

Op de vraag of er geen alternatieven zijn, 
kan een aantal opties zorgvuldigheidshalve 
worden genoemd. 
	Î Het model van een ambtelijke fusie valt af, kijkend naar 

het voortraject.
	Î Een bestuurlijke fusie met of alleen de gemeente 

Brielle of alleen de gemeente Westvoorne  
is niet gewenst. De meerwaarde daarvan is voor 
de gemeente Hellevoetsluis beperkt en er  
kan dan sprake zijn van ‘restproblematiek’ voor de niet 
deelnemende gemeente. 
	Î Bij een bestuurlijke fusie van de gemeente 

Hellevoetsluis met alleen de gemeente Nissewaard 
is eveneens de vraag wat dit betekent voor Brielle en 
Westvoorne. Daarbij heeft de gemeente Nissewaard 
een ander karakter, omdat de kern Spijkenisse meer 
stedelijk van aard is. Daarom is deze optie niet logisch, 
los van de vraag of dit voor de gemeente Nissewaard 
bespreekbaar is.

HOOFDSTUK 7
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Een herindeling met Nissewaard samen met Brielle 
en Westvoorne is evenmin logisch. Het argument dat 
Nissewaard een ander karakter kent, geldt ook hier. 
Voorne wijkt daarvan af door het meer landelijke 
karakter. Bovendien is deze optie niet onderzocht 
door de gemeente Brielle, noch door de gemeente 
Westvoorne.
Van de gemeente Nissewaard is bekend dat zij hier 
niet voor opteren, er zijn in ieder geval geen initiatieven 
geweest in die richting. In het zoeken naar de juiste balans 
tussen contact houden met de wijken en de dorpen en 
versterken bestuurskracht, is het ook niet wenselijk. 

De beoordeling van een  
voorgenomen herindeling
Er is een aantal partijen dat betrokken wordt bij de 
besluitvorming over de herindeling van de gemeenten op 
Voorne, in geval alle drie gemeenten daartoe besluiten. 
In eerste instantie zijn dat de inwoners. Die hebben 
in alle drie gemeenten kunnen reageren in aanloop 
naar een voorgenomen principebesluit. Er volgt een 
communicatietraject gedurende het vervolgproces. 

Vervolgens krijgen alle betrokken partijen de kans om 
een zienswijze in te dienen op het herindelingontwerp. 
Dat kunnen (regionale) instellingen zijn, maar ook andere 
overheden zoals buurgemeenten, waterschappen, etc. 
Hoewel reacties niet vooraf zijn te bepalen, mag geen 
brede weerstand worden verwacht. Overigens hoeft 
een negatieve zienswijze geen einde van het proces te 
betekenen. In dat geval gaat het om het meewegen van 
de ingebrachte argumenten.

Vervolgens is de provincie Zuid-Holland aan zet. 
Ook de provincie geeft een zienswijze (dan bij het 
herindelingadvies). De provincie is nauw betrokken bij de 
voorbereidingen en is positief over het voornemen. Van 
de provincie Zuid-Holland mag dan ook een positieve 
zienswijze worden verwacht.

Daarna volgt het wetgevingstraject. De minister c.q. 
het kabinet beoordeelt het voornemen en stelt een 
wetsvoorstel op om de herindeling op Voorne mogelijk te 
maken. Deze zal in de Eerste en Tweede Kamer worden 
behandeld. De beoordeling vindt plaats aan de hand van 
het “Beleidskader gemeentelijke herindeling”. Dat levert 
het volgende beeld op.
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1  Draagvlak 
 Het kabinet zal het draagvlak voor herindeling 
beoordelen naar lokaal bestuurlijk, regionaal en 
maatschappelijk draagvlak. 
Op Voorne werken wij aan een ‘bottom-up’ proces. 
De gemeenten nemen immers zelf het initiatief. Met 
draagvlak bij partners in de regio, de provincie Zuid-
Holland en in ieder geval in zekere mate onder inwoners, 
voldoet een herindeling op Voorne aan dit criterium.

2  Bestuurskracht
Het kabinet zal beoordelen of de bestuurskracht wordt 
versterkt. De vraag is of een gemeente adequaat 
wettelijke en niet wettelijke taken uit kan voeren in de 
context van samenwerking met andere overheden. 
Met de vorming van een grotere gemeente die een 
partner is in de regio, mag worden verwacht dat dit 
positief wordt beoordeeld. Voor de nieuwe gemeente 
Voorne wordt de gemeente Nissewaard daarom een 
belangrijke partner in de regionale samenwerking 
bijvoorbeeld met de andere Zuid-Hollandse eilanden. 

3  Interne samenhang en nabijheid bestuur 
Hebben de gemeenten gemeenschappelijke kenmerken 
waardoor zij goed bij elkaar passen en elkaars natuurlijke 
partner zijn? 

De drie gemeenten op het eiland Voorne vormen 
zeker een natuurlijke eenheid. Er zijn voldoende 
gemeenschappelijke kenmerken zoals woonkernen 
in een landschappelijk gebied, toerisme, wijk/kern 
gemeenschappen. Het bestuur van een nieuwe 
gemeente Voorne heeft een goede balans tussen 
bestuurskrachtversterking enerzijds en mogelijkheden 
om korte lijnen naar de inwoners en dorpen te behouden 
anderzijds. 

4  Regionale samenhang 
Kan de nieuwe gemeente maatschappelijke opgaven 
goed aanpakken als voldoende sterke partner in de 
regio? Hoe ziet de regionale samenhang er uit? 
Een nieuwe gemeente Voorne past goed in het nieuwe 
‘bestuurlijke beeld’ van de regio. De gemeente Voorne is 
dan partner voor de gemeente Nissewaard en partner in 
de samenwerking binnen de Zuid-Hollandse Delta. Het 
is goed intensief op te trekken. Ook voor gezamenlijke 
gemeenschappelijke regelingen zoals Syntrophos. 
Gezamenlijk wordt Voorne-Putten een speler in de 
grotere (MRDH-) regio.

Hoewel in een politieke omgeving vooraf geen zekerheid 
is te geven over de inhoud van zienswijzen of besluiten, 
mag worden verwacht dat er zich geen significante 
obstakels voordoen op de weg naar besluitvorming over 
een nieuwe gemeente Voorne. 

HOOFDSTUK 7
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Nu zich aftekent dat de vorming van een nieuwe gemeente ‘Voorne’ 
realistisch wordt, kan worden nagedacht hoe die nieuwe gemeente er uit zou 
kunnen zien. Een lonkend perspectief is positief, geeft energie en kan in de 
plaats komen van (detail)discussies over de huidige situatie en verhoudingen 
tussen de drie gemeenten. Zo’n visualisatie is vanzelfsprekend fictief. Over 
veel aspecten moeten de huidige gemeenten dan wel de nieuwe gemeente 
nog besluiten nemen.

Het kan echter helpen om een beeld te hebben bij besluitvorming.

Het proces beweegt zich van de huidige drie gemeentelijke organisaties naar 
één gemeente Voorne die ambities heeft om qua dienstverlening bij de top 
van Nederland te horen. 

EEN IMPRESSIE  
VAN EEN GEMEENTE VOORNE8
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In 2026 is de gemeente Voorne een nieuwe robuuste 
gemeente geworden. Een speler die in de regio 
een stevige stem heeft en werkt aan de belangrijke 
regionale thema’s in het belang van inwoners van Brielle, 
Zwartewaal, Vierpolders, Rockanje, Oostvoorne, 
Tinte, Nieuw-Helvoet, Oudenhoorn, Nieuwenhoorn 
en Hellevoetsluis. Zo zijn er belangrijke stappen gezet 
op het gebied van openbare orde en veiligheid. Is de 
bereikbaarheid van de regio verbeterd, onder meer 
door de verbreding van de N57. Een nieuw regionaal 
woningbouwprogramma is vastgesteld gericht op 
bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en 
bevolkingsontwikkelingen zoals de vergrijzing. Er is 
een marketingproject opgestart om het toeristisch 
product “Voorne” op de markt te zetten. Over het 
onderwijsaanbod voortgezet- en beroepsonderwijs 
vinden besprekingen plaats met diverse partijen om het 
onderwijsaanbod op Voorne te versterken. Door de 
schaalvergroting heeft het aantal en de diversiteit van 
zorgvoorzieningen voor kwetsbare groepen een extra 
impuls gekregen. Het open en landelijk karakter van 
Voorne geeft kansen voor innovatie duurzaamheids-
initiatieven. Er zijn nieuwe kansen ontstaan voor 
bedrijven die innovatieve werkgelegenheid bieden in de 
energietransitie. Met een samenhangend economisch 
beleid wordt nieuwe bedrijvigheid naar de regio gelokt. 
Met de gemeente Nissewaard wordt samengewerkt 
met de andere Zuid-Hollandse eilanden en wordt in de 
MRDH opgetrokken.

De nieuwe gemeente Voorne is een vooruitstrevende 
gemeente geworden. De organisatie heeft veel te bieden 
voor de huidige en nieuwe medewerkers, zowel qua 
ontwikkeling als qua beloning. Met de eigen Voorne-
academie wordt talent ontwikkeld. 

En de nieuwe organisatie biedt doorgroeimogelijkheden. 
Jonge high potentionals staan dan ook in de rij. 
Regelmatig komen andere gemeenten op bezoek om 
inspiratie op te doen. De organisatie is slim en praktisch 
ingedeeld waardoor de kosten voor de organisatie in de 
loop der jaren relatief afnemen door de ontwikkelingen en 
natuurlijk verloop. De lokale lasten blijven daarmee laag.

De innovaties zitten in een vernieuwde organisatie-
inrichting. De vraag van inwoners en dienstverlening 
zijn leidend geweest bij de inrichting. De gemeente is 
aanwezig in de wijken en dorpen, gebruik makend van de 
bestaande voorzieningen. Bestuurders en medewerkers 
zijn in de wijken en dorpen aanspreekbaar. Per wijk/
dorp is dienstverlening en vooral het zorgaanbod goed 
geregeld.

De communicatie van de nieuwe gemeente maakt de 
gemeente transparant. Inwoners worden bij alle voor hen 
belangrijke onderwerpen betrokken.

Er is goed nagedacht over de juiste schaal voor elke taak 
of taakonderdeel (per wijk/dorp, gemeente Voorne, 
Voorne-Putten of MRDH). 
Daar waar vroeger soms sprake was van een ‘papieren 
werkelijkheid’, is nu bekend wat er in de dorpen echt 
gebeurt. Beleidsstukken zijn gereduceerd tot documenten 
(of audio-visuele middelen) waar de afspraken in en met 
de dorpen zijn vastgelegd. Vaak schrijven en/of werken 
inwoners hier aan mee. 
In de organisatiecultuur is empathisch vermogen 
gemeengoed geworden. Het ja-mits principe (zie ook 
Omgevingswet) is verankerd in de werkwijze.

2026

HOOFDSTUK 8

2026
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De herindelingdatum
Primair gaat dit rapport over het besluit tot herindeling. Secundair is een 
besluit over de herindelingdatum nodig. Vanzelfsprekend moet dat worden 
afgestemd met de partners.

Een voorkeur bestaat voor een herindeling per 1 januari 2023. Gegeven 
de argumenten van deze rapportage is voortvarendheid gewenst, 
zeker als naar organisatiebelang(en) wordt gekeken. Daarnaast kan het 
besluitvormingsproces worden afgerond in de zittingsperiode van de huidige 
gemeenteraden. 

Een herindeling per 1 januari 2023 start met een op korte termijn te nemen 
principebesluit. Later dit jaar volgt een herindelingontwerp dat ter inzage 
wordt gelegd. Begin 2021 kan dan het herindelingadvies worden opgesteld 
en aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. De provincie zendt het advies, 
voorzien van de provinciale zienswijze, voor 1 juli 2021 aan de minister. Dat is 
de deadline voor een herindeling per 1 januari 2023.

Dit jaar worden onderwerpen verder uitgewerkt voor het herindelingontwerp, 
kan de provincie een herindelingscan uitvoeren en start de nieuwe 
projectstructuur. 

DE HERINDELINGDATUM EN  
HET PROCES VAN HERINDELEN9
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Aandachtspunten voor een herindelinggemeente
Bij een proces van herindeling en opstart van een nieuwe organisatie is er een 
aantal aandachtspunten waarvan het goed is die vooraf te benoemen. 

Let op afstand inwoner- bestuur in de beginfase na herindeling. Omdat ook 
sprake is van een grotere gemeente, kan de afstand snel te groot worden en 
dat is tegengesteld aan de ambities van de nieuwe gemeente. Als tijdelijke 
fase is dat in bepaalde mate onvermijdelijk. Een nieuwe werkwijze en ambities 
zullen echter snel doorgevoerd moeten worden.

Het inregelen van de nieuwe organisatie kost eveneens tijd en maakt 
medewerkers logischerwijs (tijdelijk) sterk intern gericht. Terugval in 
dienstverlening is dan reëel. Dit effect kan worden voorkomen door tijdig te 
starten met de voorbereiding voor de nieuwe gemeente. Een spoedige start 
van een gezamenlijk maatwerktraject helpt om bijzondere ambities tijdig waar 
te maken. Het managen van een nieuwe effectieve organisatie-inrichting is 
sowieso cruciaal. Als dat onvoldoende lukt, dreigt het risico van kostenstijging 
voor inwoners.

Samenvattend kunnen drie uitgangspunten voor een nieuwe 
gemeente worden gedefinieerd.
1 Richt het nieuwe bestuur en organisatie in vanuit de aan de inwoners  

te leveren producten. De belangen van inwoners zijn immers leidend. 
2 Bouw betrokkenheid, samenwerken met inwoners en inspraak in de 

organisatie van de nieuwe gemeente. Intensieve en open communicatie  
is belangrijk.

3 Zorg voor een inspirerende, vernieuwende, slimme, slanke en goed 
begeleide organisatie-inrichting.

HOOFDSTUK 9
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Gegeven de informatie uit deze rapportage, kunnen de volgende voorstellen 
voor besluitvorming aan de gemeenteraad van Hellevoetsluis worden 
voorgelegd.

De gemeenteraad van de gemeente Hellevoetsluis spreekt het voornemen uit 
tot een gemeentelijke herindeling met de gemeenten Brielle en Westvoorne, 
bij voorkeur per 1  januari 2023.

Het college wordt opgedragen om hiertoe samen met de colleges van Brielle 
en Westvoorne een gezamenlijk te nemen principebesluit voor te bereiden 
voor besluitvorming in april 2020. 

Het college wordt opgedragen nader overleg te voeren met de gemeenten 
Brielle en Westvoorne over afstemming thema’s en dossiers.

 
Er vindt op raadsniveau nader overleg plaats met de gemeenten Brielle en 
Westvoorne over de algemene visie en kaders voor de nieuwe gemeente.

CONCLUSIES EN BESLUIT

I

II

III

IV

10
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Met de gemeenteraden van Westvoorne en Brielle worden afspraken 
gemaakt op welke wijze de gemeenteraden gezamenlijk hun betrokkenheid 
bij het proces organiseren en op welke wijze zij hun gezamenlijke 
controlerende rol kunnen vervullen ten aanzien van het vervolgproces.

De voorkeur van de gemeente Hellevoetsluis gaat uit naar een nieuwe 
gemeente die:
1 een sterke speler in de regio wordt;
2 zich ontwikkelt naar een hoger professionaliteitsniveau;
3 zich van buiten naar binnen organiseert voor een optimale  

dienstverlening, de (belangen van) inwoners zijn leidend;
4 zich richt op een wijk- en kernenbenadering, zowel voor  

bestuurders als voor de organisatie;
5 investeert in transparantie, communicatie en het actief  

betrekken van inwoners. 

V

VI

HOOFDSTUK 10
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BIJLAGENB
Rapport Burgerpanel, d.d. 26 november 2019
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Titelstijl van model bewerken

• Dienstverlening
• Gemeente bestuur
• Voorzieningen
• Identiteit Gemeente Hellevoetsluis
• Eigen inbreng (participatie)

De gemeente Hellevoetsluis overweegt een bestuurlijke
fusie met de gemeenten Brielle en Westvoorne.

Er is behoefte aan een onderzoek onder de inwoners 
van Hellevoetsluis naar hun wensen en behoeften 
rondom deze bestuurlijke fusie. 

Aanleiding

Onderzoeksvragen

Domeinen

1. Wat vinden de inwoners belangrijk op 
het betreffende domein? 

2. Wat zijn de verwachtingen van de 
inwoners? 

1. Achtergrond
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Resultaten

RepresentativiteitRespons

Uitgenodigd
n = 2.669 inwoners (panel)

Open link

Respons in aantallen 
n = 706 inwoners (panel)

n = 180 inwoners (open link)

Responspercentage
26 % inwoners (panel)

De steekproef voldoet aan de eisen voor
representativiteit:

ü Respons in aantallen is voldoende groot;
ü Respons in procenten is voldoende groot;
ü Spreiding is voldoende.

Er is gewogen naar leeftijd en geslacht. 

6

Totaal:
n = 886
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Inwoners associëren Hellevoetsluis vooral met de vesting, de 
aanwezigheid van water en gezelligheid

8
Vraag: welke woorden komen er in u op als u denkt aan Hellevoetsluis?

7

1. De combinatie tussen rust met veel voorzieningen en 
de aanwezigheid van natuur en strand in de buurt maakt 

Hellevoetsluis bijzonder voor de inwoners. 
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10

2. Het voorzieningenniveau en de veiligheid zijn de belangrijkste 
thema’s voor Hellevoetsluis volgens de inwoners. 

Zij hechten het meeste belang aan een winkelcentrum, groen in de 
buurt en medische voorzieningen.

Wat maakt Hellevoetsluis voor u bijzonder?

“De Vesting, een mooie plek om te ontspannen uit eten te gaan te sporten en te feesten. De historie het geeft de stad karakter. 
De groenvoorziening, mooi bijgehouden en vooral veel.

“Dat het zo lekker dorps is en bijna alles in de buurt.”

“Geboorteplaats, roots van generaties voor mij, eigen identiteit van Hellevoet.’’

‘’De unieke mix van stad en dorp, rustig wonen zonder de hectiek van de stad maar wel met (bijna) alle voorzieningen. 
De nabije natuur speelt hierbij een grote rol’’

De ligging aan het Haringvliet, op een half uurtje rijden van Rotterdam. De Maasvlakte met recreatie. Binnen 5 autominuten 
het platteland. De Vesting met de havens, terrasjes en geschiedenis.

“Dat het geen al te grote plaats is maar toch de eerste vereisten zoals winkels, dependance ziekenhuis e.d. aanwezig zijn”

“Dat ik hier rustig woon en toch alle voorzieningen van een grote stad heb.”

“Combinatie van de oude Vesting, het Haringvliet met strand, de nog relatief rustige polders.”

“Hellevoetsluis ligt aan de kust, is een niet te grote stad met veel groen en bereikbaarheid met OV.”
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Een winkelcentrum, groen in de buurt en huisarts/fysiotherapie 
zijn het meest belangrijk 

12
Vraag: Kunt u aangeven welke voorzieningen u het meest belangrijk vindt in Hellevoetsluis?
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25%
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25%

38%
57%

63%
66%
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Anders
Centrum voor Jeugd en Gezin

Musea
Kinderopvang

Ontmoetingsplek / buurt- of dorpshuis
Bibliotheek

Speelplaatsen
Gemeentehuis

Haven
Zwembad

Sportaccommodaties en -voorzieningen
Basisscholen

Parken
Gemeentewerf/milieustraat

Scholen voor voortgezet onderwijs
Fiets- en wandelpaden

Huisartsen en fysiotherapie
Groen in de buurt / woonwijken

Winkelcentrum

5%

18%

15%

69%

8%

23%

17%

62%

26%

32%

37%

45%

0% 20% 40% 60% 80%

Speelplaatsen

Scholen voor voortgezet …

Basisscholen

Huisartsen en fysiotherapie

44 jaar of jonger 45-64 jaar 65 jaar en ouder

Meest opvallende verschillen naar leeftijd.

Voorzieningen en veiligheid zijn de belangrijkste thema’s voor de 
gemeente

11

11%

13%

26%

28%

31%
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47%

48%
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Samenwerking/fusering met andere gemeenten

Toerisme en recreatie

Werkgelegenheid

Milieu

Onderwijsvoorzieningen

Woningaanbod

Ouderenvoorzieningen

Verkeer en vervoer

Veiligheid

Voorzieningen (winkel, horeca, sport, kunst en cultuur etc.)

Vraag: Wat vindt u de belangrijkste thema’s voor Hellevoetsluis?
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Inwoners vinden in contact met de gemeente vooral een snelle afhandeling, 
hoge kwaliteit van dienstverlening en persoonlijke aandacht belangrijk

14

6%

8%

17%

18%

30%

32%

34%

38%

45%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Anders

Mogelijkheid om via social media contact te hebben

Lage kosten van de dienstverlening

Bevestiging van de inhoud van het contact

Duidelijk en begrijpelijk taalgebruik

Mogelijkheid om via email en website contact te hebben

Mogelijkheid om bij een balie langs te gaan

Persoonlijke aandacht

Hoge kwaliteit van de dienstverlening

Snelheid waarmee mijn vraag wordt afgehandeld

Vraag: Als u contact opneemt met de gemeente Hellevoetsluis, welke van onderstaande zaken vindt u dan het meest belangrijk?

44%

50%

36%

51%

24%

61%

0% 20% 40% 60% 80%

Mogelijkheid om bij een 
balie langs te gaan

Snelheid waarmee mijn 
vraag wordt afgehandeld

44 jaar of jonger 45-64 jaar 65 jaar en ouder

Meest opvallende verschillen naar leeftijd.

13

3. Snelheid, kwaliteit en persoonlijke aandacht zijn belangrijk in 
het contact met de gemeente. 

Inwoners willen bovendien invloed uitoefenen op gemeentelijke 
beslissingen.
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4. De meerderheid van de inwoners vindt dat de gemeente over de 
bestuurlijke toekomst moet beslissen, waarbij wel rekening moet 

worden gehouden met wensen van en draagvlak onder de 
inwoners.  

Inwoners willen vooral kunnen meedenken bij gemeentelijke 
beslissingen en zelf onderwerpen inbrengen waarover wordt besloten

15

21%

11%
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7%

7%

33%

20%

19%

11%

11%

47%

69%

81%

82%

82%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik weet (van gezicht en naam) wie er in de 
gemeenteraad en het college van B&W zitten

De gemeenteraad en het college van B&W 
makkelijk persoonlijk aan te spreken zijn

Beslissingen van de gemeente Hellevoetsluis 
worden getoetst aan de mening van de inwoners

Inwoners zelf actief onderwerpen mogen 
inbrengen waarover een beslissing wordt …

Inwoners actief kunnen meedenken over 
gemeentelijke beslissingen

Ik vind het belangrijk dat..

(helemaal) oneens neutraal (helemaal) eens

Vraag: Hieronder staan een aantal stellingen over de gemeenteraad en het college van B&W van Hellevoetsluis. Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent 
met deze stellingen?

79%
69%

63%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De gemeenteraad en 
het college van B&W 

makkelijk persoonlijk …

44 jaar of jonger 45-64 jaar

65 jaar en ouder

Meest opvallende verschil naar leeftijd.
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Waar moet de gemeente vooral rekening mee houden?

18

“Dat het geluid van bewoners ook wordt meegenomen 
met beslissingen.”

“Dat huidige voorzieningen gehandhaafd blijven.”

“De gemeentelijke belastingen mogen niet stijgen.’’
“Luisteren naar de mening van inwoners.”

“Draagvlak krijgen van inwoners. Goede analyse maken 
van de voor- en nadelen van een fusie tussen Westvoorne en 
Brielle. Bewoners zo veel mogelijk in het proces meenemen.’’

“Dat Hellevoetsluis Hellevoetsluis blijft.”

“Beschikbaar houden van betaalbare woningen. 
Vernieuwend blijven in recreatieve voorzieningen voor 
toerisme. Veiligheid.’’

‘Een Voorne (Putten) geeft kracht. Denk grensoverschrijdend 
niet iedere gemeente op dit eiland moet een zwembad, 
theater of winkelcentrum hebben. Gun elkaar successen en 
met elkaar maken we het eiland mooier.’’

Als er gefuseerd wordt: met Brielle en Westvoorne! Bij 
een fusie met Nissewaard erbij zullen de voorzieningen in 
Hellevoetsluis in een rap tempo verdwijnen.’’

De fusie zelf Voorzieningen/wensen

Vraag: Waar moet de politiek in de gemeente Hellevoetsluis absoluut rekening mee houden als het gaat over de bestuurlijke toekomst van Hellevoetsluis?

“Gemeentehuis in Hellevoetsluis, niet bezuinigen op 
dienstverlening, ook in de weekends open gaan!’’

“Er mogen geen flats bijkomen.”

Twee op de vijf inwoners willen actief betrokken worden bij de 
bestuurlijke toekomst van de gemeente

17

40% 41%
26%

37%

47%
56%

68%
56%

13% 6% 8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

44 jaar of jonger 45-64 jaar 65 jaar en ouder totaal

Ik vind het onderwerp niet zo belangrijk

Ik vind het de verantwoordelijkheid van het bestuur om een beslissing te nemen

Ik wil graag actief betrokken worden als inwoner

Vraag: De gemeente denkt na over de bestuurlijke toekomst van Hellevoetsluis. Welke van onderstaande stellingen is het meest op u van toepassing als het gaat om 
de bestuurlijke toekomst van Hellevoetsluis?
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20

3. Bijlagen

19

1. De combinatie tussen een rustig dorp met veel voorzieningen en de aanwezigheid 
natuur en strand in de buurt maakt Hellevoetsluis bijzonder voor de inwoners.

2. Het voorzieningenniveau en de veiligheid zijn de belangrijkste thema’s voor 
Hellevoetsluis volgens de inwoners. Zij hechten het meeste belang aan een 
winkelcentrum, groen in de buurt en medische voorzieningen.

3. Snelheid, kwaliteit en persoonlijke aandacht zijn belangrijk in het contact met de 
gemeente. Inwoners willen bovendien invloed uitoefenen op gemeentelijke 
beslissingen.

4. De meerderheid van de inwoners vindt dat de gemeente over de bestuurlijke 
toekomst moet beslissen, waarbij wel rekening moet worden gehouden met wensen 
van en draagvlak onder de inwoners.

De hoofdlijnen
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3.1 Steekproefopbouw

Geslacht 
% n

Man 46% 411
Vrouw 54% 487
Totaal 100% 898

Leeftijd
% n

Jonger dan 25 jaar 5% 43
25-34 jaar 18% 158
35-44 jaar 15% 133
45-54 jaar 19% 170
55-64 jaar 19% 168
65 jaar of ouder 24% 216
Zeg ik liever niet 1% 10
Totaal 100% 898

Opleiding
% n

Basisonderwijs 0% 4
MAVO/ VMBO/ MULO 11% 103
LBO/ VBO 3% 30
HAVO/ VWO 7% 66

Middelbaar beroepsonderwijs 32% 283
Hoger beroepsonderwijs 36% 320
Universitair onderwijs 6% 58
Zeg ik liever niet 4% 33
Totaal 100% 898

Woongebied
% n

Nieuwenhoorn 4% 36
Centrumgebied 4% 38
De Struyten 17% 152
Oudenhoorn 2% 22
Hellevoet (Hellevoetsluis Zuid-
West) 13% 115
De Kooistee 24% 212
Den Bonsen Hoek 13% 113
Ravense Hoek 7% 66
Nieuw-Helvoet 9% 85
Buitengebied 1% 12
Anders 5% 48
Totaal 100% 899

Wijkindeling
% n

Centrum 18% 152
Andere woonwijken 74% 628
Buitengebied en kernen 8% 70 Weergegeven is de gewogen steekproefopbouw. De totale n kan licht afwijken.

21

Steekproefopbouw
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Resultaten naar leeftijdsgroepen

23

4.1 Toelichting representativiteit

De steekproef voldoet aan de eisen voor representativiteit: 

üRespons in aantallen is voldoende groot
Bij een absolute totale respons van n=886 is de foutmarge lager dan 5 procent. Met andere woorden; de resultaten 
van de steekproef wijken maximaal 5 procent af van de daadwerkelijke scores in de populatie. Dit is voldoende om op 
geaggregeerd niveau betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de totale populatie inwoners van de gemeente 
Hellevoetsluis.

üRespons in procenten is voldoende groot
In totaal zijn n=2.669 inwoners uitgenodigd voor het onderzoek. Een respons van n=706 duidt op een 
responspercentage van 26 procent. Dit responspercentage is voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen 
over de totale populatie.

üSteekproefopbouw komt voldoende overeen met populatieopbouw
De oorspronkelijke steekproef bevat, vergeleken met de populatie, een lichte oververtegenwoordiging van mannen en 
oudere inwoners. Om hiervoor te corrigeren zijn de resultaten gewogen naar geslacht en leeftijd. Dit houdt in dat de 
antwoorden die gegeven zijn door deelnemers uit een ondervertegenwoordigde groep iets zwaarder meetellen dan die 
uit een oververtegenwoordigde groep. Deze weging in acht nemend, voldoet de steekproef aan alle drie de eisen voor 
representativiteit.
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Verschillen tussen woongebieden/wijken

26

13%
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41%

39%

24%
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21%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sportaccommodaties en -
voorzieningen

Bibliotheek

Gemeentewerf/milieustraat

Basisscholen

Belangrijkste voorzieningen

Centrum Andere woonwijken Buitengebied

36%

16%

41%

49%

29%

27%

46%

72%

23%

29%

49%

77%

0% 20% 40% 60% 80%

Werkgelegenheid

Toerisme en recreatie

Woningaanbod

Veiligheid

Belangrijkste thema's voor Hellevoetsluis

Centrum Andere woonwijken Buitengebied

Deze wijkindeling is tot stand gekomen door de wijken Centrumgebied en Hellevoet samen te voegen tot de wijk ‘Centrum’. Buitengebied, Oudenhoorn en 
Nieuwenhoorn zijn samengevoegd tot de wijk ‘Buitengebied’. De andere wijken vormen samen de wijk ‘Andere woonwijken’.

25

Verschillen tussen wijken



HELLEVOETSLUISBESTUURLIJKE TOEKOMST

Oostzanddijk 26

3221 AL Hellevoetsluis

Telefoonnummer: 14 0181

Email: gemeente@hellevoetsluis.nl

www.hellevoetsluis.nl on
tw

er
p:

 In
te

rl
yn

x 
| s

tr
at

eg
is

ch
 re

cl
am

eb
ur

ea
u


