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1 INLEIDING

D

e gemeente Westvoorne heeft zich in het jaar 2019 voorbereid op haar
bestuurlijke toekomst. In het voorjaar is een communicatietraject doorlopen
bestaande uit een raadpleging van het burgerpanel en avonden voor
verenigingen en (maatschappelijke) organisaties en ondernemingen.

In juni 2019 is de Tussenrapportage verschenen waarin de resultaten van dat
traject zijn weergegeven. In deze eindrapportage is de informatie uit de
Tussenrapportage in samengevatte vorm verwerkt. Voor meer gedetailleerde
informatie en de feitelijke weergave van de uitkomsten van het burgerpanel en
de bijeenkomsten voor organisaties, verwijzen wij naar de Tussenrapportage.
Dit rapport bouwt op naar een eindadvies dat uitgangspunt vormt voor bespreking
en besluitvorming in de raad van de gemeente Westvoorne.
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HET ONTSTAAN
De Gemeente Westvoorne is in 1980 ontstaan uit de
voormalige gemeenten Rockanje en Oostvoorne en telt
14.628 inwoners (CBS, 1 januari 2019). Het is een
groene gemeente met een uitgebreid gebied bestaande
uit Noordzeestrand, duinen, bos en agrarisch gebied.
De gemeente bestaat uit drie dorpskernen Oostvoorne,
Tinte en Rockanje.

februari 2020

VAN WESTVOORNE
De groene dorpen vormen een contrast met het nabijgelegen
industriële gebied van de Europoort en de metropoolregio
Rotterdam. Juist dit contrast versterkt het karakter van de
gemeente Westvoorne en de beleving dat het goed toeven
is in de dorpen. Inwoners en toeristen weten dat dan ook te
waarderen. Dat leidt tot verschillende belangen en actuele
thema’s die terugkomen in deze rapportage.
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2 O PDRACHT,
AANPAK EN
PROCES
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De gemeenteraad van Westvoorne heeft in zijn vergadering van 18 december 2018
de commissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne (commissie BTW) ingesteld bestaande
uit de fractievoorzitters. De opdracht aan de commissie was om een viertal opties
te onderzoeken:

I

Westvoorne blijft een zelfstandige gemeente;

II

Een nieuwe gemeente Brielle en Westvoorne;

III

Een nieuwe gemeente Hellevoetsluis en Westvoorne;

IV

Een nieuwe gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.

De commissie BTW is in december 2018 aan
de slag gegaan. In het gehele proces was en
is timing en afstemming met potentiële partners
een belangrijk aspect. In de beginfase is
gepoogd reeds tot procesafstemming te
komen met partners. Daar bleek de tijd nog
niet rijp voor. Om te voorkomen dat op
Westvoorne ‘gewacht’ zou moeten worden,
is het proces voortvarend gestart. Nu weten
wij dat de partners geheel 2019 hebben
benut voor hun eigen traject.
In het voorjaar van 2019 is het burgerpanel
geraadpleegd, zijn er twee avonden met
verenigingen en (maatschappelijke)
organisaties en ondernemingen georganiseerd

en hebben gesprekken met potentiële partners
plaatsgevonden alsmede met de provincie
Zuid-Holland.
In het najaar zijn er bijeenkomsten geweest
voor de drie gemeenten en de provincie
Zuid-Holland. Ook heeft de commissie BTW
aanvullend onderzoek gedaan naar mogelijke
alternatieve samenwerkingsvormen.
Deze rapportage is het eindrapport van de
opdracht om de vier opties te onderzoeken.
Met deze rapportage kan de gemeenteraad
van Westvoorne tot besluitvorming komen
begin 2020, parallel aan de besluitvormings
trajecten in Brielle en Hellevoetsluis.
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3 HISTORISCHE
CONTEXT
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De gemeente Westvoorne oriënteert zich reeds geruime tijd op haar bestuurlijke toekomst.
Al in 2007 en 2013 zijn bestuurskrachtonderzoeken uitgevoerd. Destijds is geconstateerd
dat de thema’s financiën, omgeving en demografie de gemeente Westvoorne zullen raken.
Daarbij is een gemeente geen geïsoleerd bestuur of organisatie meer, maar ontwikkelt zij
zich steeds meer naar een open netwerkorganisatie, zich bewust van de verschillende taken
en rollen die een gemeente heeft.
In eerste instantie is gekozen om de bestuurskracht te versterken door het inrichten van een
gezamenlijke ambtelijke organisatie met de gemeenten Brielle en Hellevoetsluis, al of niet
als opmaat naar een bestuurlijke fusie. Onduidelijkheid over het doel en suboptimale
onderlinge verhoudingen in relatie tot de complexiteit van een ambtelijke fusie, hebben
geleid tot beëindiging van de voorbereidingen.
Vervolgens is de commissie BTW ingesteld en aan de slag gegaan om antwoord te geven
op de vraag hoe de bestuurlijke toekomst van de gemeente Westvoorne er uit zou kunnen zien.
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4 H ET INTERNE
COMMUNICATIE
TRAJECT
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Bij de start van het proces heeft de gemeenteraad van Westvoorne een kernachtig beeld van
Westvoorne neergezet.
Het is goed wonen in één van de authentieke kernen. Elk van de kernen heeft zijn eigen
karakter, bijzonder verleden en cultuurhistorie. De kleinschaligheid geeft volop kansen
voor de hechte gemeenschappen, het verenigingsleven floreert.
Met vele inwoners gaat het dan ook goed, ook qua gemiddeld inkomen. Zij weten
wat zij willen en laten dat ook weten. De inwoners worden wel ouder en aanwas
van jongere inwoners is te beperkt waardoor de bevolking vergrijst en ontgroent.
Het open agrarisch landschap en de natuurwaarden (Natura 2000 gebied) geeft
rust en ruimte en draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Bijzonder is de nabijheid
van industrieel gebied. Het contrast is groot, Westvoorne vormt een brug tussen de
twee werelden.
Het werken buiten de regio maakt dat er forensenstromen op gang komen, de
bereikbaarheid van de regio vraagt daarom aandacht.
Ook mensen van buiten, die rust zoeken in het gebied, hebben last van de
beperkte bereikbaarheid van de regio. Want zij komen graag naar Westvoorne!
De aantrekkingskracht van de kust is groot. Daarbij is er wel een weerafhankelijkheid.
Bij slecht weer is er weinig te bieden.

Intern zijn gesprekken gevoerd met het college, de ondernemingsraad en het managementteam.
Met de volgende kernzinnen, kunnen deze gesprekken worden samengevat.
•	De samenwerking van portefeuillehouders in de regio met ondermeer Brielle en
Hellevoetsluis verloopt positief.
• 	De samenwerking op bedrijfsvoering met Brielle was begin 2019 reeds mogelijk,
met Hellevoetsluis destijds nog niet.
• 	Het investeren in eigen organisatieontwikkeling en vacature-invulling vindt sinds eind
2018 plaats per gemeente.
•	Er is intern breed draagvlak voor een gemeentelijke herindeling met de
gemeenten Hellevoetsluis en Brielle.
•	Er is bij het personeel een grote behoefte aan een spoedig, helder en consistent
besluit van de gemeenteraad-/raden over de bestuurlijke toekomst.
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5 H ET EXTERNE
COMMUNICATIE
TRAJECT
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De commissie BTW heeft een tweetal bijeenkomsten georganiseerd voor vertegenwoordigers van
verenigingen, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Op 13 en 14 maart 2019 zijn de vier
te onderzoeken opties gepresenteerd waarbij aanwezigen werden uitgenodigd argumenten aan
te dragen voor de verschillende opties.
De meest onderscheidende argumenten zijn aangedragen voor de optie fuseren met Brielle en
Hellevoetsluis zoals dat het een ‘logische eenheid’ is, de verwachte toekomstbestendigheid, een
krachtiger organisatie, een sterkere speler in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH),
financieel sterker en betere coördinatie op het gebied van veiligheid. Kanttekeningen zijn dat het
een logge organisatie kan worden en dat er financiële risico’s zijn.
Als alternatief scenario komt de optie van zelfstandigheid van de gemeente Westvoorne naar
voren. Onderscheidende argumenten betreffen de kansen door kleinschaligheid, lokaal kunnen
beslissen en behoud eigen identiteit. Tegenargument is dat maatschappelijke problemen te groot
zijn en dat zelfstandigheid daarmee geen toekomstbestendige oplossing is.
Voor de opties voor een fusie met alleen de gemeente Brielle of alleen met de gemeente
Hellevoetsluis zijn beperkt onderscheidende argumenten aangedragen. Voor Brielle geldt
dan nog wel de gelijke aard en grootte, de andere argumenten hebben vooral betrekking
op relatieve schaalvergroting. Tijdens de avonden werden bij deze opties nadrukkelijk kant
tekeningen geplaatst zoals het uitsluiten van één van de drie gemeenten.
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WESTVOORNE ZELFSTANDIG
Positieve argumenten

(Kritische) Kanttekening

Versterkt saamhorigheid

Voor ontwikkelingen als 3D’s
(Awbz naar Wmo, Participatiewet,
Jeugdwet) en Omgevingswet
aangewezen op samenwerking
met andere gemeenten

Korte lijnen, dichtbij kleinschalig
Lokale bekendheid
Behoud landelijk gebied
Autonomiteit
Duidelijk gedeeld belang,
geen belangenstrijd

BRIELLE EN WESTVOORNE
Positieve argumenten

(Kritische) Kanttekening

Meer slagkracht dan alleen Westvoorne

Alleen fusie met 3 heeft meerwaarde

Vergelijkbare partner, gelijkwaardig qua
grootte
Mogelijkheden impuls aan woningbouw
Toeristische meerwaarde

HELLEVOETSLUIS EN WESTVOORNE
Positieve argumenten

(Kritische) Kanttekening

Toeristische georiënteerd en meerwaarde

Halve oplossing

Objectiever, beter bestuur in vergelijking
met zelfstandig Westvoorne door grotere
schaal

Te dominant

Deskundigheid

Verschillende problematiek in tegenstelling tot Brielle die meer gelijksoortige
problematiek kent
Brielle niet uitsluiten
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BRIELLE, HELLEVOETSLUIS EN WESTVOORNE
Positieve argumenten

(Kritische) Kanttekening

Logische (geografische) eenheid,
afgebakend gebied

Fusies leiden ertoe dat gemeenten
duurder worden

Toekomstbestendig
Grotere en krachtiger organisatie met
meer mogelijkheden voor verbeteringen
professionaliteit medewerkers en bestuur
Meer financiële armslag
Krachtiger partner voor samenwerking
met Rotterdam
Voordeel voor grensoverschrijdende
partners/organisaties
Betere aanpak opgaven als recreatie,
vergrijzing en ontgroening
Woningbouw regionaal aanpakken
Betere coördinatie veiligheid
Betere aanpak problemen
gezondheidszorg
Draagvlak bij provincie, personeel en
management, gebruik voorwerk vd WOV
Behartigen belangen samen met de
gemeente Nissewaard in MRDH en
relatie ministeries
Ook bij fusie drie gemeenten zijn korte
lijnen naar het bestuur mogelijk
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Het burgerpanel
In het voorjaar van 2018 is het burgerpanel ingezet om argumenten te verzamelen waarmee een
mogelijke toekomstrichting gekozen kan worden. Voor het onderzoek zijn bijna 800 panelleden
uitgenodigd voor deelname. 467 panelleden hebben de vragenlijst ingevuld. De respons is ruim
voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. De belangrijkste uitkomsten vanuit dit
onderzoek zijn:
•	De inwoners van Westvoorne waarderen vooral de natuur, mooie omgeving en de rust van het
wonen in Westvoorne. Groen en recreatie en samenhorigheid dragen bij aan de waardering
voor het wonen in de gemeente. De zorgvoorzieningen en het woningaanbod zijn de
belangrijkste knelpunten.
•	Belangrijkste aspecten van de gemeentelijke dienstverlening zijn kwaliteit en de snelheid
van afhandeling. De helft van de inwoners hecht ook aan persoonlijke aandacht binnen de
dienstverlening. Bereikbaarheid, kosten en digitalisering zijn in vergelijking daarmee minder
van belang.
•	De afstand tot de gemeentelijke en sociale voorzieningen is voor de meeste inwoners
geen probleem. Vooral 65-plussers hebben vaker een probleem met de afstand tot
de voorzieningen.
•	Ruim een derde van de inwoners is sterk betrokken bij de buurt en heeft bijna dagelijks
contact met buurtgenoten, een even groot aandeel helpt zeker maandelijks buurtgenoten
bij boodschappen doen of doktersbezoek.
•	Als belangrijke uitdagingen voor de toekomst zien inwoners vooral de vergrijzing
van de bevolking, het woningaanbod en het zorgaanbod. Vooral in Rockanje is het
woningaanbod een verbeterpunt.
•	Waardevolle kenmerken en karakteristieken van Westvoorne die zeker behouden
moeten blijven zijn, naast de eerder genoemde natuur en rust, ook het dorpse karakter
van de gemeente.
•	Het merendeel van de inwoners is bereid met de gemeente mee te denken en mee
te praten over de toekomst van Westvoorne, dit geldt voor alle leeftijdsgroepen en
wordt daarmee breed gedragen.
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6 D E AFSTEMMING
MET PARTNERS
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Naast allerlei informele contacten tussen de gemeenten, heeft op 20 september een bijeenkomst
plaatsgevonden op uitnodiging van de gemeente Brielle. Daarbij was de commissaris van de
Koning, de heer Smit, aanwezig. Zijn oproep aan de bestuurders van de drie gemeenten was om
positief gezamenlijk regie te nemen in het proces van het bepalen van de bestuurlijke toekomst.
Daarbij worden de belangen en de inbreng van de inwoners meegewogen bij de te nemen
beslissing. De heer Smit riep op om als gekozen volksvertegenwoordiger de verantwoordelijkheid
te nemen voor de besluitvorming.
De commissie BTW heeft de provincie Zuid-Holland uitgenodigd om informatie te verzorgen voor
de gemeenteraden van Voorne. Westvoorne was op 21 november 2019 gastheer van deze goed
bezochte bijeenkomst. De provincie heeft informatie verstrekt over de Arhi-procedure, dat is de
procedure die wordt doorlopen bij herindeling, het provinciaal toezicht tijdens een dergelijke
procedure en over mogelijkheden voor kernenbeleid.

•	Bij voorbereidingen voor een gemeentelijke herindeling is sprake van een traject
waarin een principebesluit vooraf gaat aan een herindelingsontwerp en een
herindelingsadvies. Daarna volgt een wetgevingstraject. Als begin dit jaar
een principebesluit wordt genomen is de eerste mogelijkheid een herindeling
per 1 januari 2023.
•	Indien gemeenten gezamenlijk een herindeling voorbereiden, kan de provincie
Zuid-Holland een herindelingsscan uitvoeren. Dat is een financiële scan van de
deelnemende gemeenten vanuit het financiële perspectief van de nieuwe gemeente.
•	In Nederland is al de nodige ervaring opgedaan met het voeren van een
kernenbeleid. Dat is lokaal maatwerk, er zijn vele varianten mogelijk, afhankelijk
van de gewenste mate van participatie en variërend van een sterk geformaliseerde
inspraak tot een open benadering, waarbij kernen meer zelf hun inspraak/
betrokkenheid bepalen.

De gemeente Hellevoetsluis heeft vervolgens de raden uitgenodigd voor een Kerstborrel
op 10 december.
Geconstateerd mag worden dat deze drie avonden een positieve bijdrage hebben geleverd
aan de contacten tussen de gemeenteraden van de drie gemeenten.
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7 I NVENTARISATIE
VAN DE OPGAVEN

Aan de hand van het in 2019 doorlopen proces, zijn de volgende opgaven
geïnventariseerd voor de gemeente van de toekomst. Dit is geen uitputtend
beeld. Het zijn de punten die door inwoners en vertegenwoordigers van
organisaties, bedrijven en maatschappelijke instellingen zijn ingebracht.
Voor alle gemeentelijke taakvelden zijn opgaven te formuleren, zie
bijvoorbeeld de inventarisatie in het bestuurskrachtonderzoek 2013.
Omdat deze punten minder prominent leven, kunnen die in een latere
fase nader worden uitgewerkt.
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Er is een onderscheid mogelijk tussen de regionale belangen, waarvoor een sterke robuuste
gemeente nodig is en de behoefte aan kleinschaligheid, de lokale belangen en korte lijnen naar
inwoners, het lokale maatwerk.

ROBUUSTHEID, belang huidige gemeente Westvoorne
Bereikbaarheid: zowel via de weg (N57) als via het openbaar vervoer.
De kernen: streven naar een evenwichtige bevolkingssamenstelling, woningaanbod
Milieu en duurzaamheid: kwaliteit van lucht, geur en geluid. Vermindering van de
CO2-uitstoot.
Toerisme: aandacht toeristisch product. Bedreiging verwadding van de kust.
Bestuur: hoge professionaliteit (o.a. Openbare Orde en Veiligheid).

LOKAAL MAATWERK
De kernen: actieve kernenbenadering en kernenbeleid gewenst. Behoud van identiteit.
Dienstverlening: kwaliteit, snelheid en een persoonlijke benadering.
Zorg: zorgaanbod per kern.
Bestuur: aanspreekbaarheid, korte lijnen naar de kernen.
Organisatie: samenhangende dienstverlening vanuit perspectief inwoners (door
decentralisaties en wens actief kernenbeleid). Slim samenwerken met inwoners.
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8 D E WENSELIJKHEID
VAN EEN
GEMEENTELIJKE
HERINDELING

Er is een aantal redenen waarom de optie herindelen nader
wordt onderzocht.
Er is geen sprake van een ‘schone lei’. De drie gemeenten
hebben een gezamenlijk verleden, ondermeer door het
proces om tot een ambtelijke fusie te komen.
In de Tussenrapportage is, gebaseerd op de uitkomsten van
het communicatietraject, een herindeling met Brielle en
Hellevoetsluis opgenomen als (meest) reële optie.
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Sindsdien tekent zich bij de partners een
breed draagvlak af voor een gemeentelijke
herindeling met drie gemeenten. De bijeenkomst in de gemeente Brielle met een bijdrage
van de commissaris van de Koning heeft mede
een positieve impuls gegeven.
Daarom is in dit rapport gekozen voor nader
onderzoek naar de optie herindelen met
Brielle en Hellevoetsluis. De alternatieve opties
zoals weergegeven in de opdracht aan de
commissie, komen terug in hoofdstuk 9.
Dat betreft herindelen met twee gemeenten en
zelfstandigheid van de gemeente Westvoorne.
De kernvraag is waarom een herindeling zou
moeten. Voor welk probleem is het een oplossing?

8.1. Versterken bestuurskracht
In het in 2013 uitgevoerd bestuurskracht
onderzoek wordt onderbouwd waarom
versterken van bestuurskracht van de gemeente
Westvoorne gewenst is. In het rapport is de
bestuurskracht getoetst aan een aantal rollen:
als bestuurder van de lokale gemeenschap,
publieke dienstverlening, de gemeente als
organisatie en als netwerkpartner. Het rapport
formuleert opgaven op een aantal thema’s.
Conclusies waren dat de thema’s, financiën,
omgeving en demografie de gemeente
Westvoorne zullen raken, gespiegeld aan
landelijke trends in 2013. De essentie was dat
Westvoorne keuzes moet maken op de wijze
waarop met thema’s wordt omgegaan en in
welke rol om duurzaam bestuurskracht
te versterken.
In het rapport is als definitie van bestuurkracht
opgenomen: “Bestuurskracht is vooral het

vermogen van gemeenten om haar wettelijke
en zelf opgelegde taken te realiseren in een
krachtenveld dat wordt gekenmerkt door in
de meeste gevallen niet hiërarchische
verhoudingen en onderlinge betrekkingen
met (en afhankelijk van) andere overheden
en maatschappelijke ondernemingen”.
Dit impliceert dat gemeenten voor de borging
van publieke belangen sterk afhankelijk zijn
geworden van de mate waarin zij slagen
netwerken en verbindingen te leggen en
gedrag van diverse betrokken partijen te
beïnvloeden door combinaties van overtuiging,
ruil en samenwerking.
Kort samengevat pleit het rapport voor
versterken van bestuurskracht, onder andere
door keuzes te maken en in ieder geval
intensief samen te werken in de regio.
Kansen bij herindeling
Een herindeling met de gemeenten Hellevoetsluis
en Brielle versterkt de bestuurskracht door een
krachtiger bestuur dat namens een grotere
gemeente samenwerkt in regionale verbanden.
Een grotere gemeente is beter in staat grotere
opgaven aan te kunnen, zowel qua bestuur als
qua organisatie.

8.2. Strategisch vermogen, robuustheid
voor regionale opgaven
Robuustheid is nodig voor regionale opgaven.
Zie ondermeer de opgaven zoals deze zijn
benoemd in hoofdstuk 7. Bereikbaarheid,
woningbouw (demografische ontwikkelingen),
milieu en duurzaamheid, toerisme en bestuur
zijn majeure thema’s. Hoewel de gemeente
Westvoorne goed samenwerkt in de regio,
heeft de invloed van de gemeente grenzen.

>>
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De eerste stap is steeds een noodzaak tot
medewerking of solidariteit van de buur
gemeenten Brielle en Hellevoetsluis. Dat is
vaak aan de orde, maar niet vanzelfsprekend.
Kansen bij herindeling
De nieuwe gemeente kan een krachtiger partner zijn in relatie tot de regio, provincie en het
Rijk. De Westvoornse opgaven zijn grotendeels
opgaven die ook voor de gemeente Brielle en
Hellevoetsluis gelden. De ambities van de colleges van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
kennen sterke overeenkomsten, zoals blijkt uit
een vergelijking van de collegeprogramma’s.
De verwadding van de kust is een specifiek
thema voor Westvoorne. Een versterkt bestuur
dat dit thema oppakt, vergroot de kans succes
vol te zijn bij de provinciale en landelijke
partijen die nodig zijn dit te agenderen.
Het thema “milieu en duurzaamheid” zal
een steeds belangrijker thema worden door
de energietransitie. Hoewel hierin ook kern
gerichte thema’s aan de orde zijn, zal het ook
gaan over regionale uitdagingen zoals de
plaatsing van windmolens.
Er is een aantal bedrijven en organisaties dat
werkt voor een grotere regio, daarvoor vormt
één gemeente op Voorne één aanspreekpunt
c.q. opdrachtgever of subsidiegever.

8.3. Dienstverlening
Bij dienstverlening in brede zin zijn er in de
gemeente Westvoorne korte lijnen. Bestuurders
en medewerkers kennen de inwoners vaak
persoonlijk. Dienstverlening heeft een
informeel karakter.
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Kansen bij herindeling
Een nieuwe gemeente kan diverse vormen van
dienstverlening verder ontwikkelen. Zeker voor
digitale dienstverlening ontstaan meer kansen.
Hoewel de ondersteuning regionaal is georganiseerd (Syntrophos), moet er voor ‘lokale
digitale dienstverlening’ wel het één en ander
worden geregeld, zoals breed doorgevoerd
zaakgericht werken. Van een nieuwe grotere
gemeente mag worden verwacht dit beter te
kunnen organiseren.
De persoonlijke dienstverlening in de kernen
kan blijven bestaan. Met een nieuwe extern
gerichte organisatie en een actief kernenbeleid
kan het zelfs worden versterkt, bijvoorbeeld
voor de kernen Oostvoorne en Tinte.
Zorg is een steeds belangrijker thema, met ook
een behoefte dit zoveel mogelijk in de kernen
te organiseren.
Voor afzonderlijke dossiers en voor handhaving (openbare orde en veiligheid) heeft een
bestuur en organisatie op enige afstand voordelen. Het kan objectiviteit versterken en een
nieuwe gemeente kan daar waar nodig meer
doorzettingsmacht organiseren.

8.4. Versterken financiële positie
De huidige gemeente Westvoorne heeft een
uitdaging om meerjarig de begroting sluitend
te houden. De begroting komt, net als in de
meeste gemeenten, steeds meer onder druk,
ondermeer door de toenemende zorgkosten.
De provincie Zuid-Holland als toezichthouder
kijkt kritisch mee. De positie en financiële
verbinding met het eigen Woonbedrijf speelt
een belangrijke rol.
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Kansen bij herindeling
Hoewel bij gemeentelijke herindelingen
kostenbeheersing zeker een aandachtspunt
is, mag worden verwacht dat binnen de door
de nieuwe gemeente jaarlijks besteedbare 200
miljoen euro voldoende vrije bestedingsruimte
is om tot een evenwichtige meerjarenbegroting
te komen. De gemeenten Brielle en Hellevoetsluis
hebben eveneens hun begrotingstechnische
uitdagingen. Een nieuw, goed geregisseerd
gezamenlijk begrotingsbeheer biedt kansen
voor alle drie gemeenten. Regie op de
organisatieontwikkeling is cruciaal om goed
financieel beheer en beheer van de eigen
organisatiekosten te realiseren.
Na een herindeling zijn er geen extra
kosten van drie gemeentebesturen, griffies,
commissies en colleges. Inverdieneffecten
zijn haalbaar door de inrichting van één
administratieve organisatie, waarbij vooral
op overheadkosten voordelen zijn te behalen.
Deze inverdieneffecten zijn ook wenselijk
voor het meerjarenperspectief van de nieuwe
gemeente. Op korte termijn zijn voldoende
incidentele middelen beschikbaar zoals de
gewenningsbijdrage van ruim 11 miljoen die
de drie gemeenten van het Rijk ontvangen bij
een gemeentelijke herindeling. Belangrijk is dat
de drie gemeenten een strategie bepalen die
rekening houdt met de structurele meerjarige
financiële effecten voor de nieuwe gemeente.
Bovendien biedt een nieuwe gemeente
efficiencykansen door de mogelijkheid tot
belangenafweging en allocatie van middelen
op het niveau van Voorne.

8.5. Behoud eigen identiteit van de
kernen Rockanje, Oostvoorne en Tinte.
Op dit moment hebben de drie kernen van de
gemeente Westvoorne hun eigen identiteit, die
wordt hoog gewaardeerd en moet behouden
blijven. Het eigen dorpsgevoel wordt versterkt
door de nabijheid van andere kernen; het
‘derby-gevoel’. Het opkomen voor eigen kern
hoort bij de eigen identiteit. De gemeente
Westvoorne heeft daarmee al ervaring
opgedaan sinds het ontstaan in 1980.
Kansen bij herindeling
Met een gemeentelijke herindeling op Voorne
verandert er niets aan de feitelijke situatie van
de kernen. De huidige kernen blijven bestaan
en behouden hun eigen karakter. Eén gemeente
op Voorne kan zelfs de identiteit van de kernen
versterken als de nieuwe gemeente actief inzet
op kernenbeleid. Kijkend naar de belangen en
ontwikkelingen bij de partners mag dat worden
verwacht. Het is daarmee een belangrijk thema
bij mogelijke vervolgbesprekingen.

8.6. Democratische legitimatie
Op dit moment zijn het bestuur en de mede
werkers van de Westvoorne goed benaderbaar,
de lijnen zijn kort. Door een bevolkingsgroep
van 14.626 inwoners (per 1 januari 2019)
wordt het gemeentebestuur gekozen.
De invloed op regionale ontwikkelingen en
samenwerkingsverbanden is echter vrij beperkt.
Op bijvoorbeeld grotere gemeenschappelijke
regelingen is beperkter significant invloed uit
te oefenen. Zo kan het zijn dat de gemeente
(en dus de inwoners) geconfronteerd wordt
met hogere lasten van een regeling zonder
zelf direct te kunnen sturen.

>>
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Kansen bij herindeling
De afstand van het gemeentebestuur tot de
inwoners wordt bij een grotere gemeente snel
als groter ervaren. Uiteraard blijft het kiezen
van een gemeenteraad rechtstreeks door de
inwoners onveranderd. Nieuwe vormen van
participatie en een actief kernenbeleid kunnen
de ervaren afstand in de praktijk verkleinen.
Er is inmiddels ruim ervaring opgedaan in
den lande. De provincie Zuid-Holland heeft
aangeboden een actief ondersteunende rol
te willen spelen.
Bij een herindeling heeft de nieuwe gemeente
meer invloed in de regio. Bij een gemeenschappelijke regeling zoals Syntrophos,
wordt de nieuwe gemeente één van de twee
eigenaren van de regeling. Dan mag meer
invloed worden verwacht.
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Een kleine organisatie heeft een ‘familiecultuur’.
Iedereen voelt zich sterk medeverantwoordelijk
voor het geheel; collegialiteit is sterk ontwikkeld. Elkaar aanspreken en een volgende stap
maken naar een hogere professionaliteit kan
soms lastiger zijn.
Een groot nadeel is de kwetsbaarheid. De
organisatie van de gemeente Westvoorne kent
éénpitters. Soms zelfs meerdere taakvelden die
bij één collega liggen. De werkdruk is hoog, in
het geval van Westvoorne zeer hoog. Bij uitval
bestaat het risico op een negatief domino-effect.
De positie is op de (steeds krapper wordende
arbeidsmarkt) niet sterk. De ontwikkelmogelijk
heden en het perspectief zijn beperkt. Het salarisniveau is gekoppeld aan de gemeenteomvang.

8.7. Organisatorische slagkracht

Mede door stagnatie van ontwikkelingen door
de voorbereidingen voor een ambtelijke fusie,
‘kraakt en piept’ de organisatie al geruime tijd
met het huidige takenpakket.

Een kleinere gemeente heeft meer kwetsbare
posities in de organisatie. Dat geeft afbreuk
risico’s; risico’s voor de bedrijfsvoering en
voor medewerkers zelf.

Voor het extra structureel investeren in de
eigen organisatie heeft de huidige gemeente
Westvoorne zijn financiële beperkingen
(zie paragraaf 8.4).
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Het takenpakket van gemeenten is de laatste
decennia stevig verzwaard door decentralisaties en nieuwe gemeentelijke taken. In 1980
hebben de voormalige gemeenten Oostvoorne
en Rockanje al de handen ineengeslagen,
de decentralisatiegolf volgde daarna zoals
financiële verantwoordelijkheid voor de
bijstandswet, onderwijshuisvesting, Wmo,
Participatiewet en Jeugdwet. Die ontwikkelingen
hebben voor gemeenten een financiële en
een organisatorische impact.
Kansen bij herindeling
Een nieuwe gemeente kan een stevige
organisatie neerzetten van naar schatting
500 FTE. Daarmee kunnen de huidige
kwetsbaarheden worden opgelost. Het biedt
ook de mogelijkheid verdere specialisaties
door te voeren, dat verhoogt de kwaliteit.
Ook ontstaan er meer groeikansen voor
medewerkers wat ook een positief effect heeft
op de positie van de nieuwe gemeente op de
arbeidsmarkt. Dit komt de kwaliteit van de
organisatie ten goede.

8.8. Beoordeling herindeling door
provincie en rijk
In het geval dat alle drie gemeenten besluiten
tot een herindeling, volgt een principebesluit,
een herindelingsontwerp en herindelingsadvies. Het herindelingsadvies zal door de
provincie, de minister en de Eerste en Tweede
Kamer worden beoordeeld aan de hand van
het “Beleidskader gemeentelijke herindeling”.
De herindeling wordt getoetst aan de criteria
draagvlak, bestuurskracht, interne samenhang
en nabijheid bestuur en regionale samenhang.
Een nieuwe bestuurskrachtige gemeente op
Voorne, bestaande uit de drie gemeenten
op het eiland die zelf initiatief nemen tot
herindelen waarbij de nieuwe gemeente een
actief kernenbeleid wil voeren en tegelijk een
krachtige speler wordt in de regio samen
met buurgemeente Nissewaard, voldoet naar
verwachting ruimschoots aan de criteria.
De actieve en positieve betrokkenheid van
de provincie Zuid-Holland bij het proces tot
nu toe mag daarbij niet onvermeld blijven.

De nieuwe gemeente is qua organisatie beter
toegerust voor toekomstige ontwikkelingen
zoals de Omgevingswet en de energietransitie.
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9 M OGELIJKE
ALTERNATIEVE
KEUZES

In de Tussenrapportage is al gemeld dat de twee opties voor
een herindeling met alleen Brielle of alleen Hellevoetsluis niet
de meest voor de hand liggende zijn. Zoals geconstateerd,
zijn beperkt onderscheidende argumenten aangedragen.
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Inhoudelijk is alleen het argument genoemd dat voor Brielle geldt dat sprake is van gelijke
aard en grootte, de andere argumenten hebben vooral betrekking op relatieve schaalvergroting.
Tijdens de avonden werden bij deze opties nadrukkelijk kanttekeningen geplaatst zoals het
uitsluiten van één van de drie gemeenten.
Van Brielle was ten tijde van de Tussenrapportage bekend dat zij een fusie met alleen
Westvoorne niet onderzochten. Deze optie is daarmee niet opportuun. Inmiddels mag een
herindeling met alleen de gemeente Hellevoetsluis evenmin als opportuun worden gezien.

De gemeente Westvoorne blijft zelfstandig
Het enige alternatief is daarmee behoud van zelfstandigheid van de gemeente Westvoorne.
In de tussenrapportage is daarover het volgende opgenomen.

Overwegingen
De kracht van de gemeente die direct opkomt voor de belangen van de drie kernen
blijft behouden. Er zijn korte lijnen naar bestuur en medewerkers.
De toekomstbestendigheid van de organisatie is een zorgpunt. Een voordeel daarbij is
dat een transitieproces met een hogere veranderingssnelheid mogelijk is in vergelijking
met een grotere organisatie.
Kanttekeningen
Er zijn forse investeringen in de organisatieontwikkeling en een transitie nodig om de
organisatie van Westvoorne toekomstbestendig te maken. De noodzaak tot een bijzondere
externe gerichtheid, het actief netwerken en samenwerken is bij deze optie het grootst.

De toekomst van gemeenten wordt gekenmerkt door noodzakelijke veranderingen. Daarbij zijn
kleinere organisaties wendbaarder dan grotere. De vraag is dan welke veranderingssnelheid
gewenst en haalbaar is.
Als wordt vergeleken met de thema’s van hoofdstuk 8, tekenen de volgende punten zich af.
• De bestuurskracht zal niet op korte termijn significant worden versterkt.
• Het strategisch vermogen, de regionale robuustheid wordt niet versterkt
• Het financieel meerjarig perspectief wordt niet versterkt.

>>
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Ten aanzien van dienstverlening wordt bij een zelfstandig Westvoorne enerzijds de kracht van de
kleinschaligheid en de persoonlijke benaderbaarheid behouden. Anderzijds wordt de kracht van
een nieuwe gemeente gemist met nieuwe (digitale) en kerngerichte (persoonlijke) faciliteiten.
Behoud van identiteit van de kernen is bij een fusie een uitgangspunt, bij zelfstandigheid van
Westvoorne blijft de huidige situatie bestaan met alle betrokkenheid of beperkingen daarvan bij
de afzonderlijke kernen.

Elementen hiervan zijn:
•	Zeker een kleine gemeente moet slim samenwerken met inwoners. Zij schrijven
bijvoorbeeld hun eigen dorpsvisies die leidraad kunnen vormen voor gemeentelijk
beleid. Ook in de uitvoering kunnen inwoners, verenigingen en bedrijven meer
worden betrokken en meewerken.
•	Een kleine gemeente van de toekomst past zich hierop aan. Staf- en beleidsfuncties
worden beperkt. Er wordt meer gewerkt in en vanuit de kernen. De kleinschaligheid
kan als kracht worden benut. Een eigen en een regionale backoffice (inkoop,
‘experts’) zorgen voor de randvoorwaarden.
•	De beperkte financiële middelen worden vooral ingezet op praktische resultaten.
De organisatie wordt anders ingericht; klein en effectief. Op cruciale plekken
kan worden gewerkt met arbeidsmarkttoelagen.
De gemeente Westvoorne zou in de toekomst zelfstandig kunnen blijven, maar dit
vergt grote inzet op de eigen organisatie en lost ondermeer de uitdagingen die in dit
hoofdstuk worden benoemd, niet op.

Democratische legitimiteit blijft bij zelfstandigheid binnen de gemeentegrenzen geborgd,
daarbuiten blijft de invloed van inwoners beperkter dan bij een herindeling.
De kwetsbaarheid van de huidige organisatie is al beschreven in paragraaf 8.7. Als wordt gekozen voor zelfstandigheid van de gemeente Westvoorne, zal een geheel nieuw concept moeten
worden ontwikkeld om met het huidige personeelsbestand de taken van nu en de toekomst aan
te kunnen. Externe gerichtheid en zeer intensief samenwerken met inwoners en partners is dan
noodzaak.
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Zijn er buiten de vier onderzochte opties nog alternatieven?
Volledigheidshalve heeft de commissie BTW een onderzoek gedaan naar andere samenwerkingsvormen, niet zijnde een ambtelijke fusie. Dit biedt een bredere oriëntatie. Zo is bijvoorbeeld een
samenwerking zoals de Drechtsteden die kennen mogelijk. Echter ook hier wordt samengewerkt
in een gemeenschappelijke regeling wat feitelijk een variant is op een ambtelijke fusie.
Nader onderzoek heeft plaatsgevonden naar de variant “federatiegemeente”. Hierbij blijven de
huidige gemeenten bestaan en wordt in feite een overkoepelend gemeentebestuur (federatiebestuur) toegevoegd. Dat bestuur kent eveneens een college en een (al of niet rechtstreeks) gekozen
gemeenteraad. Bij dit model vindt een taakverdeling plaats tussen de huidige gemeenten en de
federatiegemeente. In Nederland zijn de Kempengemeenten in voorbereiding geweest voor dit
model, onder aanvoering van de gemeente Bladel. Die voorbereidingen zijn echter afgebroken.
De commissie BTW is tot de conclusie gekomen dat dit model teveel risico’s inhoudt voor Voorne. Het
is immers geen bewezen model. Experimenten zijn niet gewenst.
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10 E INDADVIES EN
VERVOLGPROCES

Gegeven de bevindingen van deze rapportage tekent zich een
voorkeur af tot een gemeentelijke herindeling met de gemeenten
Brielle en Hellevoetsluis.
De argumenten kunnen worden afgewogen tegen het scenario
van behoud van zelfstandigheid van de gemeente Westvoorne.
Een besluit tot herindelen kan worden onderbouwd met
inhoudelijke argumenten, zoals weergegeven in hoofdstuk 8.
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Een besluit kan ook worden onderbouwd op basis van draagvlak. Er is draagvlak voor een
gemeentelijke herindeling bij vertegenwoordigers van verenigingen en (maatschappelijke)
organisaties en ondernemingen.
Er is nadrukkelijk draagvlak voor een herindeling bij het college, het managementteam en
de ondernemingsraad van de gemeente Westvoorne.
Er tekent zich draagvlak af bij de potentiële partners. De provincie Zuid-Holland is positief
over een herindeling en ondersteunt dit.

Mede gebaseerd op de burgerpeiling wordt het lonkend perspectief een nieuwe
gemeente die:
•	de kwaliteiten van de gemeente Westvoorne, zoals woonkwaliteit, landschap,
natuurwaarden, rust en ruimte weet te behouden;
•	met een samenhangend woningbouwprogramma voor Voorne dat maximale kansen
creëert om demografische ontwikkelingen positief te beïnvloeden;
• de belangen van de inwoners in de regio adequaat behartigt;
•	zorgt voor behoud van lokale identiteit en korte lijnen naar bestuur en organisatie;
•	een impuls geeft aan verbeterde (kwalitatief en qua snelheid) persoonsgerichte
moderne dienstverlening aan de inwoners in de kernen, zeker als het zorg
voorzieningen betreft;
•	een impuls geeft aan een gezamenlijke organisatieontwikkeling voor de drie
organisaties van de huidige drie gemeenten.
Verder biedt een herindeling een kans om een nieuwe moderne toekomstbestendige
gemeente te realiseren. Omdat minder tijd en energie verloren gaat aan onderlinge
afstemming op Voorne, kan een nieuwe gemeente starten met een meer naar buiten
gerichte focus.

>>
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Aandachtspunten voor het
vervolgproces
Er is een aantal gespreksonderwerpen dat
nader kan worden onderzocht samen met
de partners.
Dat betreft onder meer de fusiedatum. Omdat
de voorbereidingen voor een gemeentelijke
herindeling bijna drie jaar in beslag nemen,
is de eerstvolgende mogelijke fusiedatum
1 januari 2023. Alternatieven liggen verder
in de tijd.
De visie op de nieuwe gemeente met
onderdelen als:
•	Het kernenbeleid, wijze van participatie,
behoud van de kracht van het kleinschalige,
bereikbaarheid bestuur.
•	Het financieel perspectief voor de nieuwe
gemeente. Gezamenlijk laten uitvoeren
van de herindelingscan door de provincie
Zuid-Holland en eventueel aanvullend
financieel onderzoek.
•	Een nieuwe vanuit dienstverlening aan inwoners in de kernen ingerichte organisatie.
•	Een visie op het nieuwe gemeentebestuur
en organisatie.
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Naast analyse en argumenten speelt de
menselijke factor een grote rol. Het is en blijft
mensenwerk! Er moet een gezamenlijk gevoel
en vertrouwen zijn. Het voor elkaar kiezen vanuit de oprechte wens tot verbinding met elkaar.
Ruim een jaar na het stoppen van de voor
bereidingen voor een ambtelijke fusie, is het
speelveld veranderd; er is een basis gelegd
voor een nieuw vertrouwen, een nieuw gezamenlijk elan. Het proces stemt hoopvol, maar
is ook nog kwetsbaar. Bij een gezamenlijk
vervolg mag van alle betrokkenen worden
verwacht dat zij ‘bewakers’ zijn van het
positieve proces.
Daarbij hoort ook een nieuwe en/of
vernieuwende projectaanpak om een
gemeentelijke herindeling voor te bereiden.
Een scherpe interne analyse is nodig of intern
alle betrokkenen oprecht kiezen voor de
bestuurlijke fusie. Het proces start immers
met het besef dat de eigen gemeente en
organisatie ophouden te bestaan. Het belang
van de nieuwe gemeente wordt leidraad in
plaats van het eigen (organisatie) belang.
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Tenslotte
Naar de toekomst kijkend, staat de gemeente
Westvoorne nu voor een belangrijke keuze.
Een keuze die effect zal hebben voor inwoners
van Tinte, Oostvoorne en Rockanje voor de
komende decennia.

Vanuit dit besef stelt de commissie
Bestuurlijk Toekomst Westvoorne de
gemeenteraad van Westvoorne voor
om te besluiten tot het voornemen van
een gemeentelijke herindeling met de
gemeenten Brielle en Hellevoetsluis.

Indien de partners hier eveneens toe besluiten,
kan het college worden verzocht de te nemen
vervolgstappen voor te bereiden zoals het
nemen van een principebesluit.
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Raadhuislaan 6, 3235 AP Rockanje
Postbus 550, 3235 ZH Rockanje
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