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Op weg

Hoofdstuk1

1

Op weg naar
één gemeente op Voorne
1.1 Wat ging er vooraf?

1.2 Wat staat er in dit plan van aanpak?

Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben in 2019 elk voor
zich de mogelijkheden voor de bestuurlijke toekomst verkend. Afzonderlijk van elkaar zijn de drie gemeenteraden tot
een gelijke conclusie gekomen, namelijk dat blijvende zelfstandigheid niet als toekomstbestendige optie wordt gezien.
Door alle drie de gemeenteraden is uitgesproken dat een
bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis
en Westvoorne de voorkeur heeft.

Het plan van aanpak (PvA) ‘Op weg naar één gemeente op
Voorne’ geeft aan welke stappen worden genomen om de
fusie tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne te realiseren. Het is van belang dat alle betrokken partijen zich in het
PvA kunnen vinden en zich maximaal willen inspannen om de
deadlines te halen.

Deze lokale toekomstverkenningen hebben geleid tot het
principebesluit op 15 april 2020 van de drie gemeenteraden
om te komen tot een herindeling van de gemeenten Brielle,
Hellevoetsluis en Westvoorne. Dit principebesluit kan worden
beschouwd als de eerste formele stap richting herindeling.
De drie gemeenteraden hebben hun colleges van Burgemeester en Wethouders de opdracht gegeven om de voorbereiding voor de bestuurlijke fusie te starten. Het eerste
resultaat daarvan is dit plan van aanpak ‘Op weg naar één
gemeente op Voorne’.

Hoofdstuk 2:

Het plan van aanpak start in hoofdstuk 2 met een terugblik
op de bestuurlijke verkenningen die zowel Brielle, Hellevoetsluis als Westvoorne in 2019 hebben uitgevoerd. Welke
kansen en aandachtspunten zijn hierbij genoemd? En welke
toekomstbeelden leven er? Hierbij komt in ieder geval naar
voren dat elke gemeenteraad uitvoerig aandacht vraagt voor
het interactief vormgeven van de fusie. Dit hoofdstuk schenkt
hier daarom ook expliciet aandacht aan.
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1.2 (vervolg)

Hoofdstukken 3, 4 en 5:

6

We geven de voorbereiding van de fusie op Voorne vorm met
een gefaseerde aanpak:
 De eerste fase is de voorbereidings- en visiefase. Deze
fase loopt vanaf de start (mei 2020) tot het moment
dat het herindelingsadvies wordt verzonden naar de
Provinciale Staten (uiterlijk 1 april 2021). Vanaf dat
moment gaan we echt bouwen aan de nieuwe
gemeente en de nieuwe organisatie.
 De tweede fase is de realisatiefase. Deze fase loopt
van april 2021 tot de start van de nieuwe gemeente
op 1 januari 2023.
We hanteren bij dit plan van aanpak als leidraad het handboek ‘Gemeentelijke herindeling’ van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierbij staan drie
sporen centraal, die respectievelijk in hoofdstuk 3, 4 en 5
nader worden uitgewerkt: het veranderspoor, het wettelijk
spoor en het fusiespoor. Bijlage 1 geeft hier meer informatie
over.

Hoofdstuk 6:

Governance: Dit plan van aanpak geeft de governancestructuur om de opgaven in de 1e fase te realiseren. In deze
structuur zijn twee externen opgenomen. Ten eerste de procesbegeleider (voorzitter bestuurlijk regieteam en adviseur
fusiecommissie) die – gedurende het gehele fusietraject zorgt voor betrokkenheid van de gemeenteraden en colleges
tijdens het gehele proces. Het profiel voor deze procesbegeleider wordt vastgesteld door het bestuurlijk regieteam,
waarbij de raden voorafgaand om advies wordt gevraagd
over profiel, rol en positie.
Ten tweede de projectleider (voorzitter ambtelijk regieteam)
die in de 1e fase zorgt voor het tijdige besluit over het herindelingsontwerp. Gelijktijdig met de besluitvorming over dit
plan van aanpak wordt het profiel voor deze projectleider opgesteld en worden de OR’s om advies gevraagd. Vervolgens
wordt gestart met de werving van deze projectleider.
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Hoofdstuk 7:

Communicatie: Het herindelingstraject is niet alleen een
technische exercitie, waarbij de drie gemeenten bestuurlijk
en organisatorisch in elkaar worden geschoven. Het is juist
een traject waarin we naast onze gemeenteraden en medewerkers, ook de inwoners, ondernemers, maatschappelijke
instellingen en andere betrokken partijen willen vragen om
samen met ons op weg te gaan naar die nieuwe gemeente en
samen te ontdekken welke meerwaarde deze nieuwe gemeente kan hebben.
Een belangrijke onderdeel van het Plan van Aanpak is dan ook
het hoofdstuk communicatie. Omdat de wijze van communicatie en participatie zo bepalend is, is ook hier gekozen om
dit hoofdstuk op hoofdlijnen in te vullen om ruimte te geven
aan de projectleider.

Hoofdstuk 8:

Planning: Hoofdstuk 8 geeft voor de 1e fase een planning,
gericht op besluitvorming door de gemeenteraden over het
herindelingsontwerp in december 2020 en besluitvorming
over het herindelingsadvies in maart 2021.

Hoofdstuk 9:

Begroting: In verband met de gefaseerde aanpak wordt in dit
Plan van Aanpak nu alleen de projectbegroting voor de voorbereidings- en visiefase tot april 2021 opgenomen.
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Hoofdstuk2
Terugblik
8

2

Terugblik op bestuurlijke
toekomstverkenningen
De drie gemeenten hebben alle drie in een interactief
proces de bestuurlijke toekomst verkend. Stakeholders
zijn hierbij actief betrokken en de inbreng van
hen is meegenomen in de besluitvorming over
de bestuurlijke toekomst. De input is verkregen
aan de hand van burgerpanels en in dialoog
met inwoners, verenigingen, maatschappelijke
instellingen en bedrijven. Brielle heeft aanvullend
hierop nieuwsbrieven met de inwoners gedeeld.

Zowel Brielle, Hellevoetsluis als Westvoorne hebben elk een
document opgeleverd met betrekking tot de bestuurlijke
toekomstverkenning. Deze “lokale verkenningen” geven de
eerste kaders weer voor de nieuwe gemeente op Voorne.
In elke bestuurlijke verkenning zijn - niet limitatief - kansen en
aandachtspunten genoemd en zijn thema’s aangegeven die
als belangrijk worden gezien voor de nieuwe gemeente. In
paragraaf 2.1 is deze opbrengst grafisch weergegeven, aangevuld met input vanuit de verschillende colleges. Paragraaf
2.2 benoemt de wensen die de gemeenteraden al meegaven
voor de fusie.

2.1 Kansen, aandachtspunten en belangrijke thema’s
Kansen voor onze nieuwe gemeente. Versterking van:
Bestuurskracht

Kwaliteit

Veiligheid

Financiën

Organisatie

Strategische kracht t.a.v.
grotere opgaven,
zowel bestuurlijk als
organisatorisch

Sociaal domein

Ruimtelijk domein

Toerisme

Economie

Dienstverlening

van Brielle,
Hellevoetsluis
en Westvoorne
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Aandachtspunten onze nieuwe gemeente
Zorg voor een grotere afstand Zorg voor minder aandacht
tussen bestuur en inwoners
voor lokale identiteit

2.1 (vervolg)

Schaalgrootte vraagt
nieuwe vaardigheden van
medewerkers
Minder herkenbare /
persoonlijke dienstverlening
voor inwoners, organisaties
en bedrijven

Zorg over toename
afstand voor inwoners
tot dienstverlening en
voorzieningen
Harmonisatie lokale
Mogelijk verloop in
Grotere afstand tussen
belastingen kan verhoging tot personeelsbestand in aanloop bestuur en organisatie
gevolg hebben
naar fusie

Financiële risico’s, met name
gelet op huidige financiële
situatie

Zorg over voortbestaan
(grotere) voorzieningen

Op korte termijn hogere
kosten voor scholing en
opleiding van medewerkers

Positie Woningbedrijf
Westvoorne

Inhoudelijke thema’s voor onze nieuwe gemeente
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Openbaar vervoer

Dorps- en wijkgericht werken

Woningaanbod

Infrastructuur en
bereikbaarheid
Sport

Kernenbeleid

Milieu/natuur

Evenwichtige bevolkings
samenstelling
Groenvoorziening

Zorg(aanbod)

Duurzaamheid

Veiligheid

Toerisme en recreatie

Onderwijs-arbeidsmarkt

Energietransitie

Economische versterking

Omgevingswet

2
2.2 Wensen vanuit de gemeenteraden voor de voorbereiding van de fusie
Voor de nieuwe gemeente op Voorne zullen we in 2020, als
onderdeel van het herindelingsontwerp, een strategische
visie opstellen. De lokale bestuurlijke verkenningen zijn hierbij
de eerste bouwstenen. De kansen die gezien worden in deze
verkenningen willen we verzilveren en we willen anticiperen
op de aandachtspunten die zijn genoemd, juist al in de aanloop naar de bestuurlijke herindeling toe.
De gemeenteraden hebben in de bestuurlijke verkenningen
diverse wensen meegegeven voor de voorbereidingen van de
bestuurlijke fusie.
Vanuit de bestuurlijke toekomstverkenningen blijkt ten eerste
de duidelijke wens van de gemeenteraden voor een helder
en transparant fusieproces, met aandacht voor gelijkwaardigheid, relaties, vertrouwen en respect voor elkaar.
De communicatie moet tijdig zijn en medewerkers moeten
goed worden betrokken.

Verder vinden de raden het alle drie wenselijk dat in de
aanloop naar het herindelingsontwerp in gezamenlijkheid en
interactie met de samenleving de visie op de gezamenlijke
toekomst en de nieuwe gemeente wordt bepaald. Deze visie
wordt een belangrijk onderdeel van het herindelingsontwerp en is daarmee het vertrekpunt voor de bouw van een
krachtige gemeente met een sterke externe oriëntatie en een
innovatieve en flexibele manier van werken (opgavengericht,
interactief, transparant). Ook heeft het prioriteit om de focus
te leggen op de identiteit van de tien kernen. Dit kernenbeleid
moet geborgd worden in de inrichting van bestuur en organisatie. Het kernenbeleid is ook belangrijk voor de inrichting
van de dienstverlening van de nieuwe gemeente en voor de
wijze waarop de participatie vanuit de kernen wordt gerealiseerd.
Een laatste belangrijk punt is de wens van de raden om de
afstand tussen bestuur en inwoners zo klein mogelijk te houden. De inbreng van inwoners en ondernemers moet zoveel
mogelijk worden meegenomen in nieuw beleid.
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Hoofdstuk3
Veranderspoor
12

3

Veranderspoor
Een bestuurlijke herindeling is een veranderproces
van flinke omvang, met name voor de bestuurlijke
omgeving en voor medewerkers. De wijze van
samenwerking tussen alle gremia is hierbij belangrijk.
Hoe komen we tot een duurzame verandering? En hoe
kunnen we dit al doen in de geest van onze nieuwe
organisatie, namelijk in dialoog, van buiten naar binnen
werkend en participatief? Dit veranderingsproces
noemen we het veranderspoor. Het veranderspoor
start meteen al in de verkenningsfase, en loopt
door tot na de fusiedatum van 1 januari 2023.
In het veranderspoor werken we samen aan onze
nieuwe gemeente. Woorden die hierbij centraal staan
zijn ambitie, belangen, vertrouwen, relatie, leiderschap,
draagvlak, emotie, ontwikkeling en energie. Het gaat
hierbij vooral om de mensen die hierbij betrokken zijn.

3.1 Samen werken aan samenwerking
Er zijn veel actoren betrokken bij een herindelingsproces.
De betrokken gemeenten, hun raden, colleges en ambtelijke
organisaties zijn samen verantwoordelijk voor een goede
voorbereiding en uitvoering van de herindeling. Dit vraagt om
een zorgvuldig proces, met een passende aanpak en goede
onderlinge samenwerking, waarbij colleges en raden betrokken zijn en onderdeel zijn van het veranderproces.

De verschillende actoren kunnen verschillende belangen
hebben: maatschappelijke belangen, organisatiebelangen
en persoonlijke belangen kunnen botsen. Voor een goede
en constructieve samenwerking in een herindelingsproces is
het de kunst om de verschillende belangen en opvattingen
bespreekbaar te maken en te respecteren. Goede relaties
en onderling vertrouwen zijn hiervoor essentieel. Dit geldt in
2020 al voor de deelnemers binnen de governance-structuur.
Een vertrouwensbasis moet groeien tijdens het proces.
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het proces. Dit geldt voor maatschappelijke organisaties,
ondernemers, verenigingen én voor inwoners. In hoofdstuk 8
(Communicatie) is dit verder uitgewerkt.

3.1 (vervolg)

Om tot een succesvolle en duurzame verandering te komen,
moet een aantal belangrijke elementen worden gestuurd en
bewaakt. Het gaat hierbij om: urgentiegevoel, gezamenlijke
visie, commitment van het management, betrokkenheid van
medewerkers en de ontwikkeling een nieuwe Voornse cultuur. Het maken van heldere (prestatie)afspraken helpt daarbij. De in 2016 opgestelde lokale cultuur- en bestuursscans
kunnen helpen om verschil in perspectief te kunnen duiden
en elkaar daarin te respecteren.
Het werken aan onze nieuwe gemeente is al volop bezig. We
hanteren het uitgangspunt dat we vanaf de start van het
fusietraject zoveel mogelijk de vraagstukken meteen integraal
aanpakken en in elk college- en raadsadvies aandacht schenken aan de Voornse context. We gaan steeds meer werken
alsof we al één gemeente zijn (zie ook paragraaf 5.2).
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3.2 Participatief vormgeven
De nieuwe organisatie start al in de voorbereiding: de wijze
waarop we dit aanvliegen en hoe we hierin samenwerken
vormt de basis voor de cultuur en de onderlinge samenwerking in de nieuwe gemeente. Bij de voorbereiding van de
fusie is interactie met colleges en raden, maar ook met onze
stakeholders heel belangrijk. We willen onze stakeholders
niet alleen goed informeren, maar ook vooral betrekken bij

3.3 Strategische visie
In 2020 zullen we een strategische visie voor de nieuwe
gemeente formuleren. Deze visie geeft aanknopingspunten
voor de nieuwe gemeente en de weg om hier te komen. De
visie moet antwoord geven op vragen als: wat voor soort
gemeente we willen zijn; waarin onderscheiden wij ons als
gemeente; wat kunnen de inwoners van ons verwachten? Het
gaat hierbij om de koers van de gemeente, ons profiel en de
rolopvatting in relatie tot onze gemeenschap en grondgebied.
Deze visie bouwt voort op de drie lokale bestuurlijke verkenningen (zie hoofdstuk 2) en dient als een ‘kapstok’ voor alle
zeven bouwstenen die in paragraaf 5.1 nader worden toegelicht. De strategische visie verwoordt de stip aan de horizon,
waar alle betrokkenen samen naartoe werken. Het samen
werken aan de gezamenlijke ambitie en gezamenlijke doelstellingen voor de nieuwe gemeente wordt door de raden
gezien als een belangrijk instrument bij het bouwen aan een
nieuwe gezamenlijke identiteit en cultuur.
Een aantal aspecten voor de strategische visie is al aangegeven in de lokale verkenningen. De nieuwe gemeente moet
uiting geven aan een open en transparante bestuurscultuur.
We willen dat bestuurders herkenbaar en benaderbaar zijn,
en dat in de nieuwe gemeente de afstand tussen bestuur en
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inwoners zo klein mogelijk is. We willen daarom kernengericht gaan werken, de organisatie moet daarop ook ingericht
worden. Hierbij moet aandacht bestaan voor de identiteit van
de kernen en voor wijkgericht werken. De nieuwe gemeente
zal ook meer “van buiten naar binnen” en opgavengericht
werken, met veel betrokkenheid van de samenleving. De
digitale dienstverlening wordt versterkt, maar persoonlijke
dienstverlening blijft belangrijk. De nieuwe gemeente moet
een steviger partner in de regio worden, binnen de organisatie zal daarom veel aandacht zijn voor strategische beleidsvorming en krachtige ondersteuning van de bestuurders voor
hun taken binnen de regionale samenwerkingsverbanden.
Deze en meer aandachtspunten hebben de gemeenteraden
reeds meegegeven, mede op basis van het participatietraject
dat in de afgelopen periode binnen de verschillende gemeenten is doorlopen, , zie ook par. 2.1. Bij het opstellen van de
strategische visie dient aandacht te zijn voor de relatie tussen
bestuurlijke ambities en de financiële armslag van de nieuwe
gemeente.
De strategische visie komt stand op basis van een interactief
proces waarin de gemeentebesturen samen optrekken met
inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de medewerkers om de koers voor een vernieuwde gemeente uit te
zetten. Het opstellen van de strategische visie wordt gefaciliteerd en gerealiseerd onder aansturing van de projectleider.
De strategische visie wordt vastgesteld door de raden en zal
deel uitmaken van het herindelingsontwerp (zie hoofdstuk 4).

3.4 Concreet plan van aanpak Veranderspoor
In mei/juni 2020 wordt een procesbegeleider aangetrokken.
Deze procesbeleider begeleidt en coacht de raden en colleges tijdens het fusieproces. De procesbegeleider is voorzitter
van het bestuurlijk regieteam en adviseur van de fusiecommissie.
In mei/juni 2020 wordt eveneens een externe projectleider
aangetrokken voor de 1e fase (tot mei 2021). Deze projectleider stuurt het traject van het opstellen van het herindelingsontwerp aan en bewaakt dat alle noodzakelijke stappen tijdig
worden doorlopen. De werkzaamheden van deze projectleider voor fase 1 eindigen in principe bij toezending van het
herindelingsadvies aan de provincie. De projectleider doet
tijdig een voorstel over het plan van aanpak en de governancestructuur in fase 2.
De projectleider stuurt ook het interactieve proces van
visievorming aan. Hierbij sluit de projectleider nauw aan bij
de huidige organisatieontwikkeling binnen de drie gemeenten
en de daarbij behorende nieuwe, opgavengerichte manier
van werken. Samen met de gemeentesecretarissen werkt
de projectleider aan commitment en betrokkenheid van het
management en de medewerkers, en draagt zo de beoogde
nieuwe organisatiecultuur uit in woord en daad. Daarnaast
richt de projectleider zich met het ambtelijk regieteam op de
voorbereiding van de samenvoeging van de gemeentelijke
organisaties (fusiespoor). Eind 2020 zullen we op basis van
de strategische visie het plan van aanpak voor de fusiespoor
concretiseren, uitgaande van de zeven bouwstenen zoals
toegelicht in hoofdstuk 5.
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Hoofdstuk4
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Wettelijk spoor

4

Wettelijk spoor
4.1 Procedurele stappen Wet arhi
De Wet arhi geeft aan welke procedurele stappen in de voorbereiding van een herindeling door gemeenten moeten worden gedaan. De belangrijkste stappen hierin zijn het opstellen
van het herindelingsontwerp, de ter inzage legging hiervan,
het verwerken van de zienswijzen en het opstellen van het
herindelingsadvies. Vervolgens toetst het ministerie van BZK
het herindelingsadvies en de zienswijze van de provincie.
Daarna stelt het ministerie een wetsvoorstel op dat wordt
voorgelegd aan de ministerraad. Na advies van de Raad van
State volgt behandeling en besluitvorming in de Tweede en
Eerste Kamer. Tot slot wordt het besluit bekrachtigd door
publicatie in het Staatsblad.
Bijlage 1 geeft een schematische weergave van deze formele
stappen, en het tijdpad voor Voorne.

4.2 Concreet plan van aanpak
wettelijk spoor (fase 1)
Herindelingsontwerp en strategische visie
In de periode juni 2020 – oktober 2020 wordt het herindelingsontwerp opgesteld. Belangrijk onderdeel daarvan is
de visievorming: wat voor soort gemeente willen wij zijn (zie
paragraaf 3.3).
Voor een overzicht van de beoogde inhoudsopgave van het
herindelingsontwerp verwijzen wij u naar bijlage 2.
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4.2 (vervolg)
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Herindelingsscan
Belangrijke input voor het herindelingsontwerp is de herindelingsscan die de provincie – als onderdeel van het wettelijk
spoor -in de periode mei 2020 tot augustus 2020 uitvoert.
Deze scan geeft een beeld van de financiële positie van de
fictieve nieuwe gemeente door onderzoek te doen naar de
financiële positie van de drie gemeenten.
Due diligence
De herindelingsscan zal nog worden verdiept met een due
diligence onderzoek dat zich met name richt op financiële en
juridische effecten en risico’s. bij de herindeling. Dit onderzoek kan worden uitgebreid met een onderzoek naar organisatorische effecten en risico’s (beleid, P&O, cultuur, ICT) . Ook
dit due diligence onderzoek vormt input voor het herindelingsontwerp.
Gemeentenaam
Er dient een gemeentenaam vastgesteld te worden door de
drie gemeenteraden. Soms roept dat bij herindelingen veel
emoties op.

Dat lijkt binnen onze gemeenten niet aan de orde. Binnen
de gemeentebesturen en de ambtelijke organisaties, maar
ook binnen de samenleving wordt al geruime tijd gesproken
over de gemeente Voorne of Voorne aan Zee. Het voorstel is
om de nieuwe gemeentenaam al vroeg in het fusieproces te
valideren bij onze inwoners. Bij de vaststelling van het herindelingsontwerp in december 2020 kunnen de raden dan ook
de nieuwe gemeentenaam vaststellen.
Herindelingsadvies
Na vaststelling van het herindelingsontwerp in de gemeenteraden uiterlijk in december 2020, wordt het herindelingsontwerp ter inzage gelegd in de maanden januari en februari
2021. Na verwerking van de reacties in een herindelingsadvies wordt dit herindelingsadvies uiterlijk in maart 2021 vastgesteld door de drie gemeenteraden, en voor 1 april 2021
naar de provincie Zuid-Holland gezonden.
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4.3 Vervolgstappen wettelijk spoor (fase 2)
Vaststelling gemeentegrenzen
Uiterlijk twee maanden na vaststelling van het herindelingsadvies stellen Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland de nieuwe gemeentegrenzen vast. Dit gebeurt op basis
van aangeleverd kaartmateriaal in het herindelingsadvies.
Verkiezingen nieuwe gemeenteraad
De vorming van een nieuwe gemeente vraagt ook om een
nieuwe gemeenteraad. Hiervoor zijn tussentijdse verkiezingen nodig (de herindelingsverkiezingen). De Wet arhi bepaalt
dat de verkiezingen plaatsvinden op een woensdag tussen
18 en 24 november voorafgaand aan de datum van herindeling. Met een beoogde fusiedatum van 1 januari 2023 vinden
de herindelingsverkiezingen in onze gemeenten plaats op
woensdag 23 november 2022.

Consequenties functionarissen
Met het opheffen van de gemeenten komen politieke en
bestuurlijke functies te vervallen. De burgemeesters worden
eervol uit hun ambt ontslagen, evenals de griffiers en gemeentesecretarissen. De raadsleden en wethouders treden
af op de herindelingsdatum. Alle ambtenaren komen in
dienst van de nieuwe gemeente, voor hen geldt een werkgarantie. Als onderdeel van het fusiespoor wordt gedurende het
fusietraject een sociaal plan opgesteld met afspraken over de
rechten van de medewerkers en de te doorlopen procedures.
Start nieuwe gemeente
Op 1 januari 2023 start de nieuwe gemeente. Hiervoor gelden wettelijke voorschriften ten aanzien van het benoemen
van burgemeester, griffier en gemeentesecretaris. Ook zijn er
regels voor de eerste raads- en collegevergadering.
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Fusiespoor
In 2020 richten we ons op de voorbereiding van de
samenvoeging van de gemeentelijke organisaties.
Dit plan van aanpak is hier een eerste stap in.
Zoals hiervoor is toegelicht zetten we in 2020 een
strategische visie op, die onderdeel uitmaakt van het
herindelingsontwerp. De strategische visie is leidend
voor het ontwerp van de nieuwe organisatie.
Eind 2020 zullen we, op basis van de strategische visie,
het plan van aanpak voor het fusiespoor concretiseren
en maken hierbij gebruik van de voorbereidingen die we
al hebben gedaan voor de ambtelijke fusie (zie bijlage 3).
Paragraaf 5.1 geeft alvast de bouwstenen die we hiervoor
zullen uitwerken. Vooruitlopend op de uitwerking van
het fusiespoor, intensiveren we de samenwerking op
Voorne al fors zoals in paragraaf 5.2 is toegelicht.

5.1 Zeven bouwstenen
De bouw van een nieuwe gemeente heeft gevolgen voor alle
aspecten van de gemeentelijke organisaties. Vanaf 2021 gaan
we dit uitwerken en realiseren. In navolging van het Handboek Gemeentelijke herindeling onderscheiden we hierbij
zeven bouwstenen.
1 Dienstverlening
De bouw van een nieuwe gemeente heeft gevolgen voor de
dienstverlening aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties. Er moet bepaald worden welke producten en
diensten er geleverd worden, op welke wijze dat gebeurt en
hoe de gemeente met haar omgeving wil communiceren. De
basis hiervoor wordt gevormd door het opstellen van een
dienstverleningsconcept en het inrichten van de communicatiefunctie voor de nieuwe gemeente. De dienstverlening van
de nieuwe gemeentelijke organisatie staat niet op zichzelf.
Het is een doorvertaling van de ambities uit de strategische
visie en kent veel raakvlakken en onderlinge afhankelijkheden
met de bouwsteen ‘Organisatie’.

Bouw nieuwe
gemeente
geeft zeven
bouwstenen
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5.1 (vervolg)
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2 Organisatie
Onder de bouwsteen ‘Organisatie’ wordt de nieuwe gemeentelijke organisatie gestructureerd en ingericht. Dit gebeurt in
vier opeenvolgende stappen. Ten eerste wordt een besturingsconcept opgesteld waarin de vraag wordt beantwoord:
‘hoe wordt de nieuwe organisatie bestuurd?’ Dit bouwt voort
op de strategische visie en sluit nauw aan bij de organisatieontwikkeling naar een flexibele en wendbare organisatie die
reeds in de drie gemeenten is ingezet. Vervolgens wordt een
hoofdstructuur ingericht die voortbouwt op de strategische
visie, het dienstverleningsconcept en het besturingsconcept.
Deze hoofdstructuur wordt vervolgens uitgewerkt in een
detailstructuur, waar in een formatieplan personele capaciteit
aan wordt gekoppeld.
3 Personeel
Een herindeling heeft impact op mensen, hun plek in de nieuwe organisatie en hun rechtspositie. Medewerkers moeten
een plek krijgen in de nieuwe organisatiestructuur die past
bij ieders kwaliteiten, ervaring en ambities en die tegelijkertijd
bijdraagt aan de kwaliteit van de nieuwe organisatie en haar
dienstverlening. Belangrijke onderdelen in deze bouwsteen
zijn het sociaal plan, het vacature- en mobiliteitsbeleid en het
formatieplan. Vanuit deze onderdelen worden de functieboeken I en II opgebouwd en vindt de werving en selectie, de
benoeming van het management en de plaatsing van medewerkers plaats. Ter voorbereiding voor deze bouwsteen
zal elke gemeente zorgen dat er in 2021 sprake is van een
actuele indeling in HR21 als functiewaarderingssysteem.

4 Financiën
De bouwsteen financiën vormt een belangrijk onderdeel
voor de bouw van onze nieuwe gemeentelijke organisatie.
Hierbij wordt voortgebouwd op de herindelingsscan die de
provincie uitvoert en het due diligence onderzoek dat daarop
volgt. Het due diligence onderzoek moet overigens niet alleen
de financiële en juridische risico’s van herindeling inzichtelijk maken. Ook zal er aandacht moeten zijn voor de relatie
tussen de financiële armslag die onze nieuwe gemeente
heeft en de bestuurlijke ambities en doelstellingen voor de
nieuwe gemeente. Er moeten realistische bestuurlijke keuzes
worden gemaakt met betrekking tot de begroting en jaarrekening van de nieuwe gemeente, inclusief de harmonisatie van
belastingen en tarieven. Tot slot moeten er afspraken worden
gemaakt over de manier waarop ‘planning en control’ wordt
ingericht (planning en control cyclus).
5 Harmonisatie
Harmonisatie heeft tot doel om voor beleid en regelgeving
de overgang naar de nieuwe gemeente zo soepel mogelijk te
laten verlopen. Op deze wijze is er na de herindelingsdatum
duidelijkheid en rechtszekerheid voor inwoners. Ook moeten
de procedures en werkafspraken voor medewerkers, zoals
deze gelden vanaf de datum van herindeling, helder zijn.
Hiervoor is het nodig om tijdig de verschillen en de overeenkomsten tussen de Voornse gemeenten te inventariseren en
harmoniseren. Het betreft hier zowel beleid en regelgeving
als werkprocessen. Dit gebeurt aan de hand van vier stappen:
inventariseren, prioriteren, adviseren en besluiten. Bij de
voorbereiding voor de ambtelijke fusieorganisatie is al gestart
met deze bouwsteen. Hier zullen we op voortbouwen.

5
6 Huisvesting
Bij een herindeling moeten er keuzes worden gemaakt over
de gemeentehuizen en de huisvesting van de gemeentelijke
organisatie. Ook zijn er veel facilitaire zaken waar besluiten
over moeten worden genomen, bijvoorbeeld beveiliging,
schoonmaak en beheer. Dit kan worden gevat in een handboek facilitaire zaken.
7 Informatie en automatisering
Elke gemeente beschikt over groter en kleinere applicaties
die nodig zijn om onderling te kunnen communiceren en om
de dienstverlening aan de inwoners te kunnen uitvoeren. Het
harmoniseren en migreren van deze systemen, applicaties
en informatie is een grote opgave. De gemeenten op Voorne
kennen al een nauwe samenwerking door de Gemeenschappelijke Regeling Syntrophos. Hierbinnen is al gestart met een
traject van harmonisatie en rationalisatie.

5.2 Concreet plan van aanpak fusiespoor
De strategische visie voor de nieuwe gemeente op Voorne
(zie paragraaf 3.3) is voorliggend aan veel onderdelen van het
fusiespoor. De concretisering van hoe we aan de verschillende bouwstenen gaan werken, vindt dan ook eind 2020 plaats.
Tegelijkertijd kan al wel veel worden voorbereid voor de verschillende bouwstenen en dit zal dan ook gebeuren.
We willen de voorbereiding van de fusie op Voorne zo efficiënt mogelijk doen en kansen die zich voordoen om te harmoniseren goed benutten.

We pakken vanaf heden vraagstukken daarom zoveel als mogelijk al integraal op en voegen in college- en raadsadviezen
altijd de Voornse context doe. Dit houdt ook in dat er in principe geen nieuw lokaal beleid meer wordt opgesteld, bijvoorbeeld voor de Omgevingswet. Bij nieuw gezamenlijk beleid
wordt een bestuurlijk en ambtelijk trekker vanuit Voorne
bepaald. Ook harmoniseren we werkprocessen, bijvoorbeeld
bij de invoering van het zaakgericht werken in Hellevoetsluis.
Verder maken we al in fase 1 afspraken op het gebied van HR
(‘gentlemens agreement’) over onder andere de werving en
selectie van nieuw personeel tijdens de voorbereiding van de
fusie en het zorgen voor een actueel functiehuis. Ook willen
we een Voorne Academie oprichten, waarin medewerkers
gezamenlijk worden opgeleid en van elkaar kunnen leren. Wij
zullen daarnaast aandacht besteden aan informele bijeenkomsten voor alle medewerkers, in het kader van elkaar leren
kennen en naar elkaar toegroeien. Verder wordt onderzocht
of het al eerder samenvoegen van teams mogelijk is om al
eerder efficiencyvoordelen te behalen en ook om al te bouwen aan een gezamenlijke nieuwe cultuur.
Ook zetten we in op het maken van afspraken over harmonisatie van contracten, werkprocessen, verplichtingen en
grote projecten. De projectleider krijgt de opdracht om deze
voorbereiding op de harmonisatie verder uit te werken.
Voor een overzicht van de zaken die we al samen oppakken,
dus waar de transitie naar één gemeente op Voorne al in
gang is gezet, verwijzen wij u naar bijlage 3.
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Governance
6.1 Governance 1e fase
Dit plan van aanpak richt voor de 1e fase van de voorbereiding van de fusie een governance-structuur in. Het te behalen resultaat in deze 1e fase is het tijdig realiseren van het
herindelingsontwerp. Tegelijkertijd wordt de 2e fase voorbereid waarin we gaan bouwen aan onze nieuwe gemeente en
organisatie.
We baseren ons bij de inrichting van de governancestructuur
op de aanbevelingen vanuit het handboek ‘Gemeentelijke
herindeling’ en hanteren een aantal algemene lessen naar
aanleiding van de voorbereidingen van de ambtelijke
fusieorganisatie:
 Duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 Goede informatielijnen tussen alle gremia
 Eén kapitein per schip

De colleges kunnen slechts voorlopige besluiten nemen
over de nieuwe organisatie, die vervolgens na de fusiedatum
formeel bekrachtigd worden. Dit vraagt om een zorgvuldige
inrichting van de besluitvorming tijdens het herindelingsproces en een heldere verdeling van taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden. De governancestructuur krijgt
in de eerste fase vorm volgens onderstaand schema. Taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden na vaststelling van de hoofdlijnen verder uitgewerkt. Geborgd moet
zijn dat de bestuurlijke en ambtelijke gremia goed op elkaar
aangehaakt zijn.
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Medezeggenschap

Gezamenlijke besluitvorming en aansturing

Lokale besluitvorming

Fusiecommissie

Gemeenteraden

Procesbegeleider
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BLO

BOR

Bestuurlijk regieteam
(voorzitter is externe procesbegeleider)

Colleges van B en W

Projectleider

Gemeentesecretarissen

Ambtelijk regieteam
(voorzitter is externe projectleider)
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1 Medezeggenschap: BOR en BLO
De medezeggenschap is een integraal onderdeel van een
gemeentelijke organisatie; dat geldt ook voor een herindeling.
Het goed inbedden van medezeggenschap in een herindelingstraject komt ten goede aan de kwaliteit van de resultaten
en de voortgang van het proces.
Door de gemeenten zal het initiatief worden genomen om
een bijzonder lokaal overleg (BLO) in te stellen. Daarnaast
hebben de OR’en in hun gezamenlijke advies op het principebesluit aangegeven dat zij een voorstander zijn van het
oprichten van een BOR.
Het bijzonder lokaal overleg bestaat uit een werknemers- en
werkgeversvertegenwoordiging, aangevuld met adviseurs
van vakbond- en de zijde van de gemeente. Concreet betekent dit dat vanuit de lokale overleggen (LO) medewerkers
deelnemen aan het BLO, bijgestaan door één of meerdere
vakbondsadviseurs. De werkgever wordt vertegenwoordigd
door een lid van het bestuurlijk regieteam, bijgestaan door
een gemeentesecretaris en een personeelsadviseur. Het
BLO wordt formeel gemandateerd door de lokale LO’s om te
onderhandelen over zaken die de rechtspositie van de me-

dewerkers betreffen. Welke onderwerpen dit precies betreft,
staan opgenomen in de cao gemeenten.
De verwachting is dat de OR’en ook een BOR zullen oprichten,
bestaande uit leden van de afzonderlijke gemeentelijke ondernemingsraden. De reguliere ondernemingsraden dragen
hun bevoegdheden op grond van de Wet op de Ondernemingsraden over aan de BOR, voor zover het de herindeling
betreft. Binnen het ambtelijk regieteam wordt afgesproken
wie als WOR-bestuurder optreedt richting de BOR. Door
de WOR-bestuurder wordt de BOR actief geïnformeerd. Op
verzoek van de BOR kan daarbij ook de extern projectleider
aanwezig zijn. De BOR spreekt met behulp van een convenant
met de bestuurder en het BLO af over welke onderwerpen de
BOR wordt geïnformeerd dan wel waarover om advies wordt
gevraagd.
2 De fusiecommissie
De raden zijn de opdrachtgever van de herindeling en hebben in het herindelingsproces hun formele, kaderstellende,
controlerende en budgetterende rol. Dit betreft onderwerpen als het herindelingsontwerp, het herindelingsadvies en
het krediet voor de frictiekosten. Met het principebesluit dat
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de Voornse gemeenteraden op 15 april 2020 hebben genomen, is ook besloten een fusiecommissie in te stellen vanuit
de drie gemeenteraden. De precieze taken en positie van
deze fusiecommissie zullen op korte termijn worden uitgewerkt. Belangrijk is dat dit een heldere taaktoedeling is en dat
de gemeenteraden in hun rol periodiek worden aangehaakt.
De procesbegeleider en de projectleider kunnen door de
fusiecommissie gevraagd worden om mondeling of schriftelijk
te rapporteren zodat de raden het proces ook actief kunnen
volgen. Bij de vergaderingen van de fusiecommissie zijn de
procesbegeleider en de projectleider als adviseur aanwezig.
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3 Procesbegeleider
In de bestuurlijke toekomstverkenningen hebben de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
aangegeven een externe procesbegeleider te willen om de
betrokkenheid van gemeenteraden en colleges te borgen en
de gewenste snelheid in het proces te behouden.
De leden van het bestuurlijk regieteam stellen het profiel vast
van deze procesbegeleider en zijn verantwoordelijk voor het
proces van werving en selectie. Belangrijk is dat deze procesbegeleider ervaring heeft met lokale bestuurlijke processen
in gemeenten en met gezag kan handelen binnen dit traject.
De raden wordt advies gevraagd over profiel, rol en positie.
4 Het bestuurlijk regieteam
Het bestuurlijk regieteam bestaat uit een afvaardiging van
de drie Voornse colleges. Daarbij zijn de drie burgemeesters
(qualitate qua) lid, met drie wethouders, vanuit iedere ge-

meente één. Ook worden er plaatsvervangers voor de leden
van het bestuurlijk regieteam benoemd. Het bestuurlijk regieteam handelt op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde
verantwoordelijkheid. Het bestuurlijk regieteam is bestuurlijk
verantwoordelijk voor het herindelingsproces en legt verantwoording af aan de colleges en raden. Het bestuurlijk regieteam is vanuit de colleges gemandateerd om beslissingen te
nemen die voor de herindeling noodzakelijk zijn. Voorstellen
vanuit het bestuurlijk regieteam worden via de colleges
naar de fusiecommissie en raden gezonden. Het bestuurlijk
regieteam stuurt het ambtelijk regieteam aan. We kiezen er
voor om het voorzitterschap van het bestuurlijk regieteam
extern in te vullen, namelijk door de procesbegeleider. Zolang
er nog geen externe procesbegeleider is aangesteld, wijst het
bestuurlijk regieteam een voorzitter uit zijn midden aan. Het
bestuurlijk regieteam heeft adequate ambtelijke ondersteuning.
Het is belangrijk dat de gehele colleges goed zijn aangehaakt
op de voorbereidingen voor de fusie, om zo de verbinding
en betrokkenheid te waarborgen. Het bestuurlijk regieteam
bestaat uit een afvaardiging vanuit de drie colleges. De leden
van het bestuurlijk regieteam zorgen dat ook de overige collegeleden goed zijn aangehaakt. Zij delen agenda en verslag
van het bestuurlijke regieteam met de overige leden van de
colleges. Waar nodig of gewenst vinden voorbereidende besprekingen in de afzonderlijke colleges plaats. Ook de andere
collegeleden hebben een actieve rol in de voorbereiding, gebaseerd op de portefeuilleverdeling. Zo zullen de portefeuil-
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lehouders financiën nauw betrokken zijn bij de herindelingsscan en het due diligence onderzoek, de portefeuillehouders
P&O bij de organisatorische voorbereidingen en de portefeuillehouders ruimtelijk en sociaal domein bij de inhoudelijke
strategische visie. De visie op kernenbeleid wordt gevormd in
nauw overleg tussen de drie betrokken portefeuillehouders.

en de projectleider. Ook worden er plaatsvervangers voor
de leden van het ambtelijk regieteam benoemd. Het voorzitterschap van het ambtelijk regieteam wordt extern ingevuld,
door de projectleider. Het ambtelijk regieteam heeft adequate ambtelijke projectondersteuning.

5 De projectleider
De projectleider zorgt in samenwerking met het ambtelijk
regieteam voor de voorbereiding van het herindelingsontwerp en zorgt voor verdere concretisering van de 2e fase. De
projectleider geeft leiding aan het project, is voorzitter van
het ambtelijk regieteam, bewaakt de kwaliteit en de voortgang en adviseert het bestuurlijk regieteam en het ambtelijk
regieteam inhoudelijk en procesmatig. De extern projectleider handelt in opdracht van en legt verantwoording af aan
het bestuurlijk regieteam.
Het profiel voor de projectleider wordt vastgesteld door
het bestuurlijk regieteam. Het bestuurlijk regieteam is verantwoordelijk voor het proces van werving en selectie, met
sterke betrokkenheid van de gemeentesecretarissen.

6.2 Vooruitblik naar governance 2e fase

6 Het ambtelijk regieteam
Het ambtelijk regieteam werkt in opdracht van het bestuurlijk
regieteam en is verantwoordelijk voor de (dagelijkse) aansturing van werkzaamheden en resultaten binnen het herindelingstraject. Het ambtelijk regieteam legt verantwoording af
aan de colleges. Dit team bestaat uit de gemeentesecretarissen van de betrokken gemeenten, drie ambtelijk adviseurs

Met het vaststellen van het herindelingsadvies en toezending
daarvan aan de provincie Zuid-Holland eindigt de voorbereidingsfase (fase 1) en start fase 2. De tweede fase is de realisatiefase en loopt van april 2021 tot de start van de nieuwe
gemeente op 1 januari 2023. De invulling en organisatie van
deze tweede fase wordt tijdig uitgewerkt door de projectleider fase 1.
We gaan ervan uit dat gedurende het gehele fusietraject de
fusiecommissie, het bestuurlijk regieteam, de procesbegeleider en het ambtelijk regieteam gehandhaafd blijven. Daarnaast zal in de 2e fase ingezet worden op een brede afspiegeling van medewerkers in de voorbereiding van onze nieuwe
organisatie, zodat we echt samen gaan bouwen aan onze
nieuwe organisatie. Deze opbouw van de organisatie zal (wellicht nader gefaseerd) worden aangestuurd door een extern
projectleider fase 2 c.q. kwartiermaker/beoogd secretaris.
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Communicatie
Communicatie is voor het fusietraject van groot belang.
In het proces naar de bestuurlijke fusie is goede
en open communicatie essentieel. Communicatie
wordt niet voor niets gezien als het belangrijkste
managementinstrument in tijden van verandering.
De communicatiestrategie zal zich dan ook vooral
richten op het veranderspoor. Voor het wettelijke
spoor en juridische spoor zal communicatie vooral
worden ingezet in de rol van informatievoorziening.

Door de communicatie goed in te richten kunnen alle doelgroepen en stakeholders actief worden betrokken en meegenomen in het traject. Bij het opstellen van het herindelingsontwerp bijvoorbeeld. Participatie is voor het fusietraject en
de communicatie van groot belang. In dit plan van aanpak zijn
de hoofdlijnen opgenomen waaraan de communicatiestrategie zal voldoen. In de uit te werken communicatiestrategie
worden deze hoofdlijnen verder uitgewerkt en geoperationaliseerd, in overleg met de projectleider en het ambtelijk
regieteam. De communicatiestrategie wordt vastgesteld door
het bestuurlijk regieteam. De uitwerking gebeurt onder regie
van de extern projectleider.
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De uitgangspunten van de communicatiestrategie zijn:
 Omgevingsgericht en verbindend
De communicatie is gericht op betrokkenheid van alle
stakeholders intern en extern. Communicatie haalt
buiten binnen en brengt binnen ook weer naar buiten,
waarbij steeds alles gericht is op verbinding. Actieve
communicatie en participatie met alle stakeholders intern
en extern. Bij het opstellen van het herindelingsontwerp
worden de stakeholders actief betrokken bijvoorbeeld.
 Openheid en transparantie
Er dient gezamenlijk te worden opgetrokken waarbij
het gehele proces vergezeld moet gaan van een goede
informatievoorziening, zowel intern als extern gericht.
 Opgavegericht
Communicatie en participatie past altijd bij de opgave
in het traject. De communicatie houdt de rode draad/
resultaat van het fusietraject bij alle opgaven in het oog.
Voor de specifieke opgaven in het traject worden steeds
communicatieplannen gemaakt die specifiek aansluiten
bij die opgave.







Actueel
Communicatie is dynamisch en afhankelijk van de inhoud,
omgeving en actualiteit. Daarom zal de communicatie zo
worden ingericht dat het wendbaar is en aansluit op de
fase van het traject en de beleving in de buitenwereld.
Vertrouwen
De communicatie is altijd gericht op vertrouwen.
Vertrouwen van de gemeenten in elkaar, vertrouwen in
je collega’s, vertrouwen in de inwoners en vertrouwen
in het bouwen van een mooie nieuwe gemeente.
Gelijkluidende communicatie in de drie organisaties
waar de toon trots, positief, perspectiefrijk en gericht is
op overeenkomsten en te overbruggen verschillen.
Herkenbaar
De communicatie over de bestuurlijke fusie is herkenbaar.
Hiervoor wordt een tijdelijke werkhuisstijl gemaakt die
altijd wordt gebruikt als het over de bestuurlijke fusie gaat.
Dit plan van aanpak is al opgemaakt in deze werkhuisstijl.
Voor de nieuwe gemeente zal een nieuwe huisstijl worden
ontwikkeld die vanaf 1 januari 2023 gebruikt wordt.
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Een fusietraject is voor de drie afzonderlijke organisaties
intern een belangrijk proces, dat meerdere jaren gaat duren.
Daarom hebben we voor de interne communicatie een aantal
extra uitgangspunten geformuleerd:
 Ruimte voor eigen inzet en creativiteit
Bij de inrichting en sturing van het proces wordt
actief een beroep gedaan op de inzet en creativiteit
van medewerkers en bestuurders in de organisaties.
Daadwerkelijke betrokkenheid en commitment van de
medewerkers is een cruciale factor voor het welslagen
van de fusieoperatie. Datzelfde geldt overigens voor
bestuurders van de afzonderlijke gemeenten.
 Pragmatisme en zorgvuldigheid
Pragmatisme en zorgvuldigheid zijn van groot belang
voor de communicatie, niet alleen met het oog op de
personele integratie van de drie organisaties, maar ook
als het gaat om het waarborgen van de dienstverlening
aan bedrijven, inwoners en andere stakeholders.
De winkel blijft open terwijl we verbouwen.
 Gelijkwaardigheid in het proces
In het proces is gelijkwaardigheid van belang. Elke
gemeente heeft een gelijkwaardige inbreng in de
totstandkoming van de nieuwe organisatie in al
zijn facetten. Belangrijk is dat de meningen van de
medewerkers van alle drie de gemeenten worden
opgehaald en betrokken en serieus worden genomen.



Kwaliteit van het fusieproces
Er wordt de komende periode gebouwd aan een
organisatie die toekomstbestendig moet zijn, toegerust
op haar taken en zelfbewust naar de omgeving.
Medewerkers moeten zich er thuis voelen. Dit vraagt in
de communicatie veel aandacht voor meningsvorming,
ruimte voor inspraak en een adequaat ingericht advies- en
besluitvormingstraject.

De communicatiestrategie is de basis voor de uitvoering van
de communicatie gedurende het hele herindelingsproces,
op specifieke momenten en over bepaalde onderwerpen.
We onderscheiden hierbij interne en externe communicatie.
De communicatiestrategie die wordt uitgewerkt zal ingaan
op:
 Gekozen strategie, waarbij de doelen, visie en
uitgangspunten in dit plan van aanpak verder worden
uitgewerkt en vertaalt.
 Uitwerking van de stakeholders en doelgroepen
 Uitwerking van de kernboodschap en middelenmix
 Fasering, planning en timing van communicatie-uitingen
en –activiteiten
 Organisatie van de communicatie, mandaat en capaciteit
 Kosten voor uitvoering, uitingen en activiteiten
Het budget communicatie voor dit jaar 2020 is globaal opgenomen in het hoofdstuk begroting in dit plan van aanpak
(hoofdstuk 9).
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Planning
Dit plan van aanpak richt zich met name op de 1e fase van de
voorbereiding van de Voornse fusie. De belangrijkste mijlpalen in deze periode zijn in onderstaande planning opgenomen.
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Planning

2020
M

A

Governance - Externe ondersteuning door projectleider
Profielen projectleider opstellen, adviestermijn OR
Collegebesluit en start werving
Governance - Externe ondersteuning door procesbegeleider
Profiel procesbegeleider opstellen
Afstemming met fusiecommissie
Collegebesluit en start werving
Veranderspoor: Visie nieuwe organisatie
Visie op nieuwe organisatie vormgeven, in interactief
proces met stakeholders
Wettelijk spoor - Plan van aanpak
Collegebesluit
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Besluitvorming raden:
- Brielle 26 mei
- Hellevoetsluis 28 mei
- Westvoorne 27 mei
Wettelijk spoor - Herindelingsontwerp
Voorbereiding en besluitvorming colleges, commissies en
Raden herindelingsontwerp
Ter inzage legging herindelingsontwerp (8 weken na
raadsbesluit)
Verwerking reacties en besluitvorming herindelingsadvies
door colleges, commissies en gemeenteraden
Toezending aan Gedeputeerde Staten

28

M

J

J

A

2021
S

O

N

D

J

F

M

A

8
Planning

2020
M

A

M

J

J

A

2021
S

O

N

D

J

F

M

A

Herindelingsscan
Collegebesluit voor formeel verzoek aan provincie

21

Onderzoek provincie herindelingsscan
Presentatie Herindelingsscan aan raden
Due diligence
Opstellen opdrachtformulering
Uitvoering due diligence onderzoek
Fusiespoor - Medezeggenschap
Aanvullend op deze planning zal een uitgebreid
spoorboekje worden opgesteld met betrekking tot het
medezeggenschapsspoor.
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Hoofdstuk9
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Begroting

9
Zoals hiervoor is toegelicht werken we in de voorbereiding van de
Voornse fusie in twee fases. Dit hoofdstuk geeft de begroting weer
voor de eerste fase die loopt vanaf mei 2020 tot april 2021.

Begroting
9.1 Begroting 2020 – 1e kwartaal 2021
In deze fase stellen we het herindelingsadvies op, inclusief
de strategische visie voor de nieuwe gemeente. Ook voeren
we in de periode juni – september 2020 een due diligence
onderzoek uit, die voortbouwt op de herindelingsscan die de
provincie uitvoert. Deze fase kent diverse verwachte kostenposten, die hieronder kort zijn toegelicht.
Projectleiding
De projectleider is de spilfunctie tussen de colleges en de
ambtelijke organisaties (zie hoofdstuk governance). We verwachten een projectleider nodig te hebben in de periode mei
2020 – mei 2021 voor ca. 16 uur per week.
Voor de kosten van inzet van de beoogd projectleider die het
proces rond het opstellen van het herindelingsontwerp c.q.
herindelingsadvies zal aansturen zal een provinciale subsidie
worden aangevraagd in het kader van de subsidieregeling
“Bevordering intergemeentelijke samenwerking”. Conform
de subsidievoorwaarden kan hiervoor eenmalig maximaal €
50.000 beschikbaar worden gesteld.

Procesbegeleider
De procesbegeleider is de schakel tussen de gemeenteraden
en de colleges. We verwachten deze persoon in te zetten in
de periode mei 2020 – mei 2023 voor 8 uur per week.
Herindelingsscan
De provincie Zuid-Holland zal een herindelingsscan uitvoeren. Dit is een financiële scan van de deelnemende gemeenten vanuit het financiële perspectief van de nieuwe gemeente.

Eerste fase:
mei 2020
tot
april 2021
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9.1 (vervolg)
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Due diligence
Aanvullend hierop zal, op nadrukkelijke wens van de gemeenteraden bij het principebesluit op 15 april 2020, een due
diligence onderzoek (DD-onderzoek) worden uitgevoerd. Dit
onderzoek geeft inzicht in de uitgangssituatie en risico’s per
gemeente en maakt inzichtelijk wat de gezamenlijke financiële
en organisatorische armslag voor de nieuwe gemeente is,
maar ook welke risico’s worden gezien voor de nieuwe gemeente. Een due diligence onderzoek kent een aantal mogelijk onderzoeksonderdelen (onderzoeksscope), t.w. financieel,
juridisch, personele aspecten, beleid / bestuur, ICT, organisatorisch. In de drie gemeenteraden is duidelijk naar voren
gekomen dat de raden focus willen aanbrengen. Dit kan door
niet alles en niet alles tegelijk uit te voeren. Met name het
DD-onderzoek naar de financiële en juridische componenten
wordt heel belangrijk gevonden. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor de exploitatie van de buitendienst (werven), het
woonbedrijf en (personele) verplichtingen uit het verleden.
Ook een koppeling met de beleidsdomeinen en de verwachte (financiële) ontwikkelingen daarbinnen wordt van belang
geacht. Ten aanzien van de overige onderdelen kan de

afweging worden gemaakt welke onderzoeksvragen we verder extern wegzetten en wat we gedurende het fusietraject
zelf kunnen oppakken.
In verband met de noodzakelijke adviesaanvraag OR’s en
het offertetraject is de start van het due diligence onderzoek
voorzien in juni 2020. Om goed te kunnen worden verwerkt in
het herindelingsontwerp dient de externe rapportage uiterlijk
in september 2020 te worden aangeleverd.
Door de gemeenteraden is bij de vaststelling van de lokale
verkenningen aangegeven dat naast een financieel onderzoek ook een vorm van “organisatiescan” dient te worden
uitgevoerd, om ook de organisatorische effecten en risico’s in
kaart te brengen.
Binnen de organisaties is veel informatie voorhanden. Ook
wordt een trainee ingezet specifiek voor een onderzoek naar
huidige en gewenste cultuuraspecten. Voorgesteld wordt dat
deze organisatiescan onder aansturing van de projectleider
door de projectorganisatie wordt uitgevoerd.

9
Dit leidt samengevat tot de onderstaande begroting voor 2020 - 1e kwartaal 2021:

Geraamde kosten

Projectleiding (schakel tussen colleges en ambtelijke organisaties)
(subsidieaanvraag provincie)

Toelichting

100.000 Inzet projectleiding voor ca.
16* uur in de week voor de
periode juni 2020 – mei 2021.
Hierna is de opdracht afgerond.

Procesbegeleiding (schakel tussen gemeenteraden en colleges)

50.000 Inzet procesbegeleiding voor
8* uur in de week voor de
periode juni 2020 – apr 2021.
Het vervolg van de inzet van
de procesbegeleider wordt
meegenomen in de begroting die
wordt opgesteld voor de 2e fase.

Proces- en projectondersteuning

30.000

Due diligence (financieel en juridisch)

100.000

Due diligence (organisatorisch)

PM

Communicatie
 Informatievoorziening bestuurlijke fusie 1e fase
 Participatietraject stakeholders voor herindelingsontwerp
 Uitwerking huisstijl voorbereiding fusie
 Uitwerking huisstijl nieuwe gemeente (voorbereiding)

10.000
55.000
10.000
5.000

Onvoorzien

30.000

TOTAAL

360.000
(excl.organisatiescan)

* Ureninschatting. Het aantal uren kan wijzigen indien dit wenselijk of noodzakelijk blijkt.

Het uitgangspunt bij de verdeling van
de kosten is een gelijke verdeling: elke
gemeente draagt een derde van de
kosten. Met het principebesluit heeft
elke gemeenteraad ingestemd met
het beschikbaar stellen van € 100.000.
De begroting voor de 1e fase van de
voorbereiding van de fusie op Voorne
laat zien dat we verwachten € 390.000
nodig te hebben (exclusief kosten
voor een organisatiescan). Aanvullend
op de reeds beschikbare € 300.000
is daarom aanvullend € 90.000 nodig,
dus € 30.000 per gemeente.
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9.2 Vooruitblik baten

9.3 Vooruitblik tweede fase

Herindelingsbijdrage vanuit het Rijk
De ‘verdeelstaf herindeling’ in het gemeentefonds voorziet in
een tegemoetkoming in de eenmalige kosten voor gemeenten in gemeentelijke herindelingen. Deze herindelingsbijdrage
wordt uitgekeerd in vijf termijnen over een periode van vijf
jaar: de eerste termijn van 20% van de berekende maatstaf
wordt in gelijke delen uitgekeerd aan de op te heffen gemeenten Het restantbedrag wordt in de vier jaren daaropvolgend
aan de nieuwe gemeente uitgekeerd.

De tweede fase is de realisatiefase. Deze fase loopt van april
2021 tot de start op 1 januari 2023. Na vaststelling van het
herindelingsontwerp stellen we een plan van aanpak fase 2
inclusief vervolgbegroting op. Vooruitlopend hierop, denken
we in de periode 2021 en 2022 aan kosten voor:
 Procesbegeleiding - Projectbegeleiding Projectondersteuning - Externe inhuur voor
ondersteuning van werkgroepen - Externe inhuur
voor het opvangen van reguliere werkzaamheden
 Communicatie - Werving en selectie van management
 Plaatsingsprocedure - Kosten, voortvloeiend uit
het sociaal plan
 Onvoorzien

Als we deze bijdrage berekenen met de nu geldende formule
levert dit een verwachte herindelingsbijdrage op van
€ 13.114.259. Daarvan wordt 20% in 2022 in gelijke delen uitgekeerd aan de afzonderlijk gemeenten: € 2.622.852 / 3 =
€ 874.284 per gemeente. Het restantbedrag wordt uitgekeerd
aan de nieuwe gemeente in vier verschillende treden:
40% in 2023 = € 4.196.562
20% in 2024 = € 2.098.281
20% in 2025 = € 2.098.281
20% in 2026 = € 2.098.281
Subsidies
Provinciale subsidie projectleider: zie 9.1

Investeringskosten:
 Ontwikkeling van medewerkers
 IT
 Huisvesting
De herindelingsscan die de provincie uitvoert zal hiervoor
ook input leveren. Deze scan geeft een beeld van de financiële positie van de fictieve nieuwe gemeente door onderzoek
te doen naar de financiële positie en risico’s van de drie
gemeenten. Ook verschaft de scan inzicht in de belangrijkste
financiële effecten en risico’s van een herindeling.

Bijlagen
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Bijlage 1

Schematische weergave sporen vanuit het handboek ‘Gemeentelijke herindeling’
Figuur 1.1 Totaaloverzicht herindelingsproces

G

G

P

G

P

P

M

M

M

M

M

M

M

G P

P

Preventief ﬁnancieel
toezicht

Herindelingsadvies

Zienswijze provincie

Herindelingsadvies
zienswijze naar minister

Toetsing aan beleidskader

Voorstel herindelingswet

Besluit ministerraad

Advies raad van State

Behandeling in
Tweede Kamer

Behandeling in
Eerste Kamer

Publicatie Staatsblad

Herindelingsverkiezingen

Grensbeschrijving

Jaar 1

Jaar 2

VERANDERSPOOR

FUSIESPOOR

Jaar 3

samen werken aan een nieuwe gemeente

Belangen

Ambitie

Vertrouwen

Relatie

Draagvlak

Leiderschap

Emotie

Jaar 4

Ontwikkeling

Energie

samenvoeging van gemeentelijke organisaties

Voorbereiding

Ontwerp

Implementatie

Plan van aanpak
Projectorganisatie
Communicatie

Organisatie besturing, structuur en formatie
Personeelsociaal statuut, functieboek en plaatsingsprocedure
Financiën begroting, jaarrekening en belastingen
Harmonisatie van beleid en regelgeving
Huisvesting werklocatie en faciliteiten
Informatie en automatisering ICT en DIV

Doorontwikkeling

Dienstverlening, producten, diensten en communicatie
Strategische visie
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Overgang

Ter inzage legging

Principebesluit

Verkenning

Wetgeving

Herindelingsontwerp

Voorbereiding
G

Gemeente |Provincie |Minister

interbestuurlijke voorbereiding en besluitvorming

Start nieuwe gemeente

WETTELIJK SPOOR

Toelichting

Spoor

Veranderspoor (hoofdstuk 3)
Een herindelingstraject is een complex proces. Gezamenlijke ambities en gezamenlijke doelstellingen moeten verkend en geformuleerd worden en “landen” in het herindelingsontwerp. De mindset van vertrouwen, gunnen en delen moet groeien. De impact van de herindeling op personen – op alle niveaus, zowel bestuurlijk als ambtelijk- en hun betrokkenheid, houding, gedrag,
emoties en onderlinge verhoudingen in het herindelingsproces, ook wel de ‘onderstroom’ genoemd en vice versa de impact van
personen op het herindelingstraject is groot. Het risico van een herindeling is dat deze zich primair richt op structuren, plannen
en resultaten, waarbij vaak wordt vergeten dat een herindeling als veranderproces uiteindelijk mensenwerk is.
Het veranderspoor is voor de gemeenten op Voorne heel belangrijk. In de voorbereiding op de bestuurlijke fusie vinden we ook
de dialoog met onze stakeholders belangrijk. We willen laten zien dat we nieuwe gemeente ook op een andere manier met onze
samenleving om willen gaan. Meer van buiten naar binnen werken. We willen participatieve methoden gebruiken in de voorbereiding. Samen oppakken. Van onderop.

Juni 2020-dec.2022

Wettelijk spoor (hoofdstuk 4)
1 Periodiek bestuurlijk overleg tussen gemeenten en provincie
De Wet arhi schrijft voor dat Gedeputeerde Staten het onderling overleg tussen de gemeenten moet bevorderen, zodat de
benodigde stappen worden genomen. Hiervoor wordt doorgaans het “bestuurlijk overleg” in het leven geroepen. De provincie
neemt het initiatief om periodiek met de gemeenten op Voorne overleg te voeren om de voortgang en eventuele knelpunten te
bespreken. Dit overleg zal plaatsvinden op basis van het vastgestelde Plan van Aanpak.

Juni 2020-dec.2022

2 Herindelingsscan Provincie Zuid-Holland

Mei-aug. 2020

3 Opstellen herindelingsontwerp. Na het principebesluit van 15 april 2020 moeten de colleges van Brielle, Hellevoetsluis en
Westvoorne samen een herindelingsontwerp opstellen. Het kabinet hecht aan draagvlak (lokaal bestuurlijk, regionaal bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak). In het herindelingsontwerp dient duidelijk naar voren te komen hoe de gemeenten daaraan
hebben gewerkt. Ook is de strategische visie voor de nieuwe gemeente heel belangrijk (zie hoofdstuk 3 – Veranderspoor). Het
herindelingsontwerp wordt door de colleges ter eensluidende besluitvorming en vaststelling voorgelegd aan hun gemeenteraden. Als de gemeenteraden het ontwerp vaststellen, verklaren zij formeel dat zij het voornemen hebben om samen een nieuwe
gemeente te vormen. De besluitvorming door de raden is voorzien in december 2020.

Juni 2020-dec.2020
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Spoor

Toelichting

December 2020

4 Start preventief toezicht bij vaststelling herindelingsontwerp.

Jan-febr.2021

5 Ter inzage legging van het herindelingsontwerp. Na besluitvorming door de raden moet het besluitvormingstraject tenminste 8 weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan daarop reageren: inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere belanghebbenden. Ook wordt het ontwerp naar de Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland gezonden.
De zienswijzeprocedure is gepland in de maanden januari en februari 2021.

Maart 2021

6 Verwerking zienswijzen en opstellen herindelingsadvies. Alle zienswijzen worden, met een reactie van de colleges, verwerkt tot een herindelingsadvies. Het herindelingsadvies wordt daarna eensluidend door de gemeenteraden vastgesteld. Dit
dient uiterlijk eind maart 2021 te gebeuren. De drie colleges sturen het herindelingsadvies vervolgens voor 1 april 2021 aan
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Voor 1 april 2021
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Voor 1 juli 2021

7 Herindelingsadvies en provinciale zienswijze. Na ontvangt van het herindelingsadvies stellen de Gedeputeerde Staten een
provinciale zienswijze op. Het advies wordt met de provinciale zienswijze door de Gedeputeerde Staten aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd.

Van najaar 2021 – zomer 2022

8 Toetsing beleidskader door ministerie van BZK. Het ministerie van BZK toetst het herindelingsadvies met de zienswijze van
de provincie aan het vigerend Beleidskader.
9 Wetsvoorstel en besluit ministerraad. Bij een positieve beoordeling wordt door het ministerie een wetsvoorstel opgesteld.
De minister van BZK legt het wetsvoorstel ter besluitvorming voor aan de ministerraad. Indien de ministerraad instemt met het
wetsvoorstel wordt een persbericht verzonden.
10 Advies Raad van State. Nadat de ministerraad heeft ingestemd, wordt het wetsvoorstel door de Koning ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
11 Behandeling en besluitvorming in de Tweede en Eerste Kamer. Na het advies van de Raad van State wordt het wetsvoorstel ingediend bij en behandeld in de Tweede en Eerste Kamer.

Toelichting

Spoor

12 Publicatie in Staatsblad. Na besluitvorming in de Eerste Kamer wordt het wetsvoorstel bekrachtigd door de Koning en
formeel bekendgemaakt in het Staatsblad.

Zomer 2022

13 Herindelingsverkiezingen Voorne

November 2022

Fusiespoor – hoofdstuk 5
De samenvoeging van de organisaties en de bouw van een nieuwe gemeente. Start na de voorbereidende stappen (zie wettelijk
spoor).
Daar waar het wettelijk proces vrij formeel en volgens een vast stramien verloopt, is het fusiespoor voor het overgrote deel vrij
in te vullen voor wat betreft governance, tempo, timing en betrokkenheid van de omgeving (inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven). De ambitie van de herindelende gemeenten voor de nieuwe gemeente is hierbij leidend.

Dec.2020-dec.2022
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Bijlage 2

Opzet herindelingsontwerp
1 Aanleiding
 Hier kunnen al de belangrijkste uitgangspunten/
kernwaarden instaan. Bijv. bij het herindelingsontwerp
Langedijk staat als eerste uitgangspunt voor de fusie :
gelijkwaardigheid .
2 Wie zijn we (situatieschets huidige gemeenten)
 Korte historische schets
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Ruimtelijke kenmerken
 Algemeen
 Grondoppervlak
 Wonen (percentages koop/huur, WOZ,
woningbouwplannen)
Sociaalgeografische kenmerken
 Demografische gegevens (aantallen)
 Demografische ontwikkelingen ( krimp/groei)
 Maatschappelijke structuur (identiteit, kernen,
cohesie, verenigingen)
 Uitgangspunten sociaal domein
Economische kenmerken
 Belangrijkste economische dragers
 Beroepsbevolking - cijfers
 Werklocaties



Financiële situatie per gemeente (kengetallen)
 Netto schuldquote
 Netto schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte
leningen)
 Solvabiliteitsratio
 Structurele exploitatieruimte
 Grondexploitaties
 Belastingcapaciteit
 Weerstandsvermogen

3 Waarom willen we fuseren (meerwaarde,
maatschappelijke uitdagingen, grote opgaven
 Voorgeschiedenis
 Landelijke ontwikkelingen
 Regionale ontwikkelingen
 Bestuurlijke afwegingen (6 K’s)
4 Hoe ziet onze gemeente er straks uit (feiten, kaart),
ruimtelijke en sociale kenmerken)
 (soort Optelsom van 2)

5 De nieuwe gemeente – wie zijn we straks
(strategische visie, kenmerken van bestuur
en organisatie)
 Visie en kernwaarden
 Kernenbeleid
 Ambities en opgaven
 bestuur en organisatie
 Visie op fysiek domein
 Visie op sociaal domein
 Economie en werkgelegenheid
 Veiligheid






Organisatie en personele aspecten
 Aantallen
 Harmonisatie diensten
 Harmonisatie beleid
 Harmonisatie sturing
 Harmonisatie bestuurlijk-ambtelijk samenspel
Financiële aspecten
Naamgeving
Kaart nieuwe gemeente

6 Toetsing aan het Beleidskader gemeentelijke
herindeling van het Rijk
7 Procesplanning
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Bijlage 3

Waar is de verandering naar één gemeente op Voorne al begonnen?
ICT
 De drie gemeente zijn aangesloten bij Syntrophos en
harmonisatie en rationalisatie applicaties is gestart.
 Gezamenlijk intranet voor Voorne is beschikbaar ook voor
communicatie tijdens fusieproces.
Processen
 Zaakgewijswerken (E-suite van Dimpact) is opgepakt door
Brielle en Westvoorne en Hellevoetsluis sluit nu aan.
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P&O
 HR21 is in gebruik in Hellevoetsluis en Brielle. Westvoorne
sluit aan richting fusie.
 Harmonisatie arbeidsvoorwaarden oppakken en benutten
voorwerk sociaal statuut en sociaal plan.
 OR platform van de drie ondernemingsraden komt
geregeld bij elkaar. De wens is uitgesproken om op korte
termijn een BOR te vormen.
Financiën
 De programma-indeling van de begroting is voor de
3 gemeenten al gelijk getrokken
 Hellevoetsluis voert een nieuw financieel systeem in en
neemt Brielle en Westvoorne mee in de opbrengsten

Sociaal domein
 Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne ontwikkelen
gezamenlijk beleid sociaal domein. De volgende stap is
verdere harmonisatie van beleid en preventieaanpak.
 Hellevoetsluis en Westvoorne werken in de uitvoering
intensief samen via een dienstverleningsovereenkomst.
 Gezamenlijk aanpak van complexe vraagstukken zoals
over de arbeidsmigranten.
Ruimtelijk domein
 Gezamenlijk programma Omgevingswet voor de drie
gemeenten
 Regiodeal
Veiligheid
 Regionale aanpak ondermijning
 Gezamenlijke trainen en oefenen in de Voornse
crisisbeheersing
 Convenant handhaving tussen Hellevoetsluis-Westvoorne
(BOA’s) (en voorbereiding samenwerkingsconvenant voor
Boa-inzet Voornebreed)
 Congres cybercrime voor de Voornse ondernemers
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