Inhoudsopgave
1

AANBIEDING
1.1
Zomernota 2017
1.2
Uitwerking bestuurlijke visie en ambitie
1.3
De kerncijfers

1
1
1
1

2

TIEN BESTUURLIJKE SPEERPUNTEN
2.1
De missie
2.2
De visie
2.3
De doelen
2.4
De strategie
2.5
Voortgang 10 bestuurlijke speerpunten

3
3
3
3
4
5

3

DIENSTBARE STAD
3.1
Inleiding
3.2
Lokale en regionale regie
3.3
Communicatie in het hart van de organisatie
3.4
Openbare Orde en Veiligheid
3.5
‘Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2015-2018’
3.6
Publieke taken verregaand gedigitaliseerd
3.7
Streekarchief Voorne-Putten
3.8
De beleidsopties

15
15
15
16
16
17
19
20
20

4

AANTREKKELIJKE STAD
4.1
Hellevoetsluis Aantrekkelijk & Bereikbaar
4.2
Ruimtelijke kwaliteit
4.3
Wonen
4.4
Economie en werkgelegenheid
4.5
Bereikbaarheid en Mobiliteit
4.6
Schoon, Heel en Veilig
4.7
Duurzaamheid en milieuvriendelijk
4.8
De beleidsopties

21
21
22
25
25
28
29
29
30

5

SOCIALE STAD
5.1
Inleiding
5.2
Eigen kracht en burgerkracht
5.3
Iedereen doet mee
5.4
Gezondheid en ontwikkeling
5.5
Toerisme, Cultuur, recreatie en evenementen
5.6
De beleidsopties

31
31
31
32
34
35
36

6

BETAALBARE STAD
6.1
Actueel meerjarenperspectief in beeld
6.2
De Meicirculaire
6.3
Beleidsopties totaaloverzicht
6.4
Technische uitgangspunten begroting 2018
6.5
Technische aanpassing Gemeentefonds

37
37
37
38
39
40

7

AFKORTINGENLIJST

41

1 AANBIEDING
Aan de raad van de gemeente Hellevoetsluis
Geachte raadsleden,
Hierbij bieden wij u de Zomernota 2017 aan. Zoals altijd is ook in 2017 de Zomernota weer de opmaat
naar de Concernbegroting 2018. In deze Zomernota geven we in hoofdstuk 2 een korte actualisatie van
de tien bestuurlijke speerpunten en de daarbijbehorende ambities uit het Collegeprogramma 20142018. In de hoofdstukken daarop bespreken we de actuele ontwikkelingen in de vier
begrotingsvensters: 1. Dienstbare stad; 2. Aantrekkelijke stad; 3. Sociale stad; 4. Betaalbare stad.
Bovendien brengen we de wensen, mogelijkheden en risico’s in kaart en bezien we diverse
mogelijkheden tot financiering van de opgevoerde beleidsopties waarmee wij onze koers voor de
toekomst en de organisatorische inbedding van onze visie op een sterke stad kunnen realiseren.

1.1 Zomernota 2017
Conform artikel 4 van de Financiële Verordening gemeente Hellevoetsluis 2017 worden in deze nota de
kaders voor de begroting 2018-2021 aangegeven. Dit gebeurt mede op basis van de bevindingen uit de
jaarrekening 2016 en de eerste bestuursrapportage 2017, die we beide vaststelden op 30 mei
jongstleden en de inmiddels bekende meicirculaire. Voorafgaand aan de besluitvormende
raadsvergadering, die plaatsvindt op 6 juli 2017, zal een schriftelijke vragenronde plaatsvinden.
Vorig jaar heeft uw raad gelijktijdig met het vaststellen van de Zomernota 2016 en aantal kredieten
beschikbaar gesteld in 2016. Dit leverde in de besluitvorming enige onduidelijkheid op. Om die reden
wordt nu in 2017 in een separaat raadsadvies een voorstel gedaan om al in 2017 middelen
beschikbaar te stellen zodat voor bepaalde beleidsopties, opgevoerd in 2018, reeds voorbereidingen
getroffen kunnen worden.

1.2 Uitwerking bestuurlijke visie en ambitie
2017 is een in veel opzichten bijzonder jaar. Het is het laatste jaar van onze collegeperiode en
daarmee een ‘oogstjaar’ van de in ons collegeprogramma vastgelegde ambities en speerpunten. Alles
is in gang gezet en veel van onze bestuurlijke speerpunten zijn effectief gerealiseerd. In eigen huis
hebben we concrete stappen gezet in de organisatieontwikkeling, zoals de doorontwikkeling van de
proces-georiënteerde organisatie. Op Voorne zijn we intensief bezig met de totstandkoming van een
gemeenschappelijk regeling voor de ambtelijke fusieorganisatie. Het is onze gezamenlijke ambitie om
op 1 januari 2019 een ambtelijke fusieorganisatie op Voorne te hebben staan.
In hoofdstuk 2 van deze Zomernota 2017 geven we onze missie, onze visie en onze doelen weer,
vertaald in een strategie rond tien bestuurlijke speerpunten die alle van bestuurlijke ambities en een
huidige stand van zaken zijn voorzien. Bij elke Zomernota tijdens onze collegeperiode hebben we
steeds over de voortgang gerapporteerd. Dat doen we ook nu weer. We mogen nu vaststellen dat we
veel bereikt hebben.

1.3 De kerncijfers
Inclusief alle voorgestelde beleidsopties is er nog geen volledig sluitende meerjarenbegroting. Wij
zullen de komende periode gebruiken om de begrotingssamenstelling af te ronden en met nadere
voorstellen te komen.
Hierbij verzoeken wij uw raad om kennis te nemen van de richting van onze beleidskeuzes in directe
relatie tot ons Collegeprogramma 2014-2018 en om zienswijzen mee te geven over deze
beleidskeuzes, zodat wij die bij het samenstellen van de Concernbegroting 2018 kunnen betrekken.
Wij stellen aan uw raad voor om kennis te nemen van de Zomernota 2017 en deze te behandelen als
zijnde de opmaat naar de Concernbegroting 2018.
Het college van Burgemeester en wethouders
Zomernota 2017
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2 TIEN BESTUURLIJKE SPEERPUNTEN
2.1 De missie
Het college heeft voor Hellevoetsluis in 2014 de volgende missie geformuleerd:
1. Hellevoetsluis is een sterke stad met een menselijk maat.
2. De gemeentelijke organisatie is kundig, krachtig en flexibel en het niveau van de dienstverlening is
hoog.
2.1.1 Toelichting
Het krachtenveld waarin gemeenten moeten opereren verandert momenteel erg snel. Dat vergt een
sterke stad, een sterk bestuur en een sterke organisatie. We beleven een ingrijpende stelselwijziging in
het sociaal domein. Drie belangrijke wetten zijn gedecentraliseerd en de verantwoordelijke gemeente
wordt hiervan het beleidsmatige en uitvoerende orgaan. Daarnaast is er schaalvergroting zichtbaar
tussen gemeenten onderling. Enerzijds om de bestuurskracht te versterken en zodoende de nieuwe
taken en bestuurlijke opgaven naar behoren te kunnen verrichten. Anderzijds om een antwoord te
geven op bevolkingskrimp, en een voorzieningenniveau te kunnen blijven garanderen dat aansluit op
de wensen en noden van de eigen inwoners. Dit zijn de elementen waarop de missie van de gemeente
Hellevoetsluis is gebaseerd.

2.2 De visie
Het college heeft voor de stad en de gemeentelijke organisatie de volgende visie geformuleerd:
2.2.1 De stad
Hellevoetsluis wil een ‘sterke stad’ zijn die samenwerking met regiogemeenten niet uit de weg gaat. We
hebben de basis goed op orde en zijn onafhankelijk. We willen de stad vormgeven met een ‘menselijke
maat’ zodat we bijdragen aan een klimaat waarin de inwoners echt ‘samenleven’. We willen vooral ook
een toekomstbestendige stad zijn. Een stad waar een gezonde economie, toerisme en recreatie de
basis vormen voor de werkgelegenheid, waar de rijke cultuurhistorie ons visitekaartje is en waar
iedereen de kans krijgt om mee te doen. We gaan uit van de kracht van de stad en de inwoners. We
geven meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en stellen minder regels, maar we laten de
kwetsbaren in de samenleving niet los. Belangrijke randvoorwaarde is de betaalbaarheid van de stad,
die financieel in balans is. Onze voorzieningen zijn niet alleen goed voor iedereen in stad en regio,
maar zijn ook noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan de door ons gewenste kwaliteit van de
stad.
2.2.2 De gemeentelijke organisatie
De kwaliteiten van onze organisatie zijn: klantvriendelijk, open, transparant, flexibel en daadkrachtig.
We spreken elkaar gemakkelijk aan, we zijn controleerbaar en werken zeer klant- en servicegericht.
Besluitvorming vindt plaats in open en transparante processen waarin de verschillende rollen en
verantwoordelijkheden vastgelegd zijn en gerespecteerd worden. We meten en weten wat we doen en
zijn daarop aanspreekbaar (we maken voortdurend de ‘plan-do-check-act’-cirkel rond). We werken
samen met andere (gemeentelijke) organisaties en zijn daarbij een betrouwbare partner met als motto:
‘afspraak is afspraak’.

2.3 De doelen
Wat doet de gemeente Hellevoetsluis om de visie en de missie te concretiseren? De doelen van onze
organisatie zijn voor een belangrijk deel verwoord in de vier vensters van de concernbegroting en
worden ook in die volgorde in deze Zomernota besproken:
1.
Dienstbare stad;
2.
Aantrekkelijke stad;
3.
Sociale stad;
4.
Betaalbare stad.
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2.4 De strategie
We werken, conform de Sturingsvisie 2014-2018, met een Strategische Agenda Hellevoetsluis. Deze
Strategische Agenda is verwoord in het Directieplan 2017. Daarin benoemen we de hoofdonderwerpen
en deelagenda’s die belangrijkste strategische speerpunten vormen. De tien bestuurlijke speerpunten
uit het Collegeprogramma 2014-2018 staan in de Strategische Agenda Hellevoetsluis en zijn belegd bij
afdelingsmanagers als proceseigenaren. De tien bestuurlijke speerpunten uit de Strategische Agenda
Hellevoetsluis zijn in dit hoofdstuk voorzien van een actuele Stand van Zaken en van de bestuurlijke
ambities die in het Collegeprogramma 2014-2018 zijn verwoord. Daarmee houden we bestuurlijke
voornemens, ambities en speerpunten compact geordend en bij elkaar. In het eerste kwartaal 2017 zijn
de speerpunten geactualiseerd. Bij elke Zomernota wordt over de stand van zaken gerapporteerd.

Zomernota 2017
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2.5 Voortgang 10 bestuurlijke speerpunten
NR.

BESTUURLIJK SPEERPUNT

BESTUURLIJKE AMBITIES BIJ HET SPEERPUNT

CONCERNBEGROTING

1

De kansen voor strategische samenwerking op Voorne en
We willen een sterke stad zijn met een sterke organisatie waarbij we
concrete kansen op strategische samenwerking op Voorne en Voorne- Voorne-Putten zullen we in het belang van Hellevoetsluis
maximaal benutten.
Putten niet uit de weg gaan.

3

We zullen in de Metropoolregio de Hellevoetse belangen actief Dienstbare Stad - Lokale en regionale regie
We zullen de huidige organisatie voldoende versterken zodat we het
groeiend aantal taken (ondermeer in het sociaal domein) en de andere behartigen en we zetten ons in voor een verantwoorde liquidatie Aantrekkelijke Stad - economie en werkgelegenheid
van de voormalige Stadsregio.
bestuurlijke opgaven kwalitatief goed kunnen realiseren.

2

Dienstbare Stad - Lokale en regionale regie
Aantrekkelijke Stad - economie en werkgelegenheid

Stand van Zaken: er wordt hard gewerkt aan de ambtelijke fusieorganisatie
(AFO) voor Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
Uitvoeringsplannen 1 en 2 van de Sturingsvisie 2014-2018 worden uitgevoerd.
In 2016 heeft de AFO een wissel getrokken op de realisatie van het
managementdeel van Uitvoeringsplan 1 ‘Sturingsvisie. Het project Proces
Modelling (procesbeschrijving in de organisatie) is beschreven en vastgesteld
in de notitie ‘De organisatie middenin de stad’ en wordt in 2017 versneld ten
uitvoer gelegd. Er is een Tussenevaluatie opgesteld. De bestuurlijk
opdrachtgevers worden regelmatig bijgepraat. Het organisatieontwikkelproces
wordt op onderdelen al geherformuleerd met de AFO op Voorne in gedachten.
In maart 2017 is dit aan het college gepresenteerd.
Voor wat betreft de 3 decentralisaties is er nauw samengewerkt in de
voorbereiding op Voorne, is er sprake van gezamenlijke inkoop , zowel op
Voorne als op diverse regionale niveaus. Ook voor de doorontwikkeling is
sprake van nauwe samenwerking en afstemming.

Voor een verantwoorde uitvoering van de Drie Decentralisaties
zoeken we naar strategische allianties in de stad en in de regio.

Dienstbare Stad - Lokale en regionale regie Sociale
Stad - ontwikkeling sociaal domein

We staan voor de opbouw van een verstandig financieel
weerstandsvermogen en de instandhouding daarvan.

Betaalbare Stad - Weerstandsvermogen

Onze visie op de gemeentelijke dienstverlening gaan we actualiseren
en als concept richten op de gehele organisatie. Waarbij we optimaal
gebruik zullen maken van de digitale mogelijkheden.

We willen een krachtige, flexibele gemeentelijke organisatie
waarin een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan
burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen centraal
staat.

Dienstbare Stad - Duidelijke dienstverlening

Stand van Zaken: In 2015 is de Actualisatie Visie Dienstverlening vastgesteld. We stimuleren een professionele en zo ver als mogelijk
Dienstbare Stad - Duidelijke dienstverlening
Er wordt inmiddels uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma
ingevoerde digitalisering van de dienstverlening - de service van
Dienstverlening 2015-2018. Het jaar 2016 is geëvalueerd en het
deze tijd.
uitvoeringsprogramma 2017 is vastgesteld.
Hoofdpunten in het uitvoeringsprogramma voor 2017 zijn: uitbreiding van de
digitale locatie onafhankelijke dienstverlening en services waar dat kan; inzet
effectieve en efficiënte persoonlijke dienstverlening op locatie; uitbreiding van
effectieve communicatiemiddelen; permanente uitvraag en monitoring van de
kwaliteit en de beleving de dienstverlening; hoogwaardige organisatie
inrichting rond het dominante communicatie kanaal; ontsluiten van informatie
voor inwoners; implementatie van zaakgericht werken.
Zomernota 2017

Hellevoetsluis is een efficiënte, servicegerichte gemeente die
met een open, transparante bestuursstijl dicht bij de burgers
staat, waarbij we het Burgerinitiatief als nuttig instrument goed
willen begeleiden. Burgerparticipatie (het actief meedenken van
burgers) willen we op allerlei (interactieve) manieren mogelijk
maken, onder meer met gebruikmaking van de sociale media.

Dienstbare Stad - Naast de burger
Sociale Stad - Leefbaarheid - Eigen kracht
Burgerkracht
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4

BESTUURLIJK SPEERPUNT

BESTUURLIJKE AMBITIES BIJ HET SPEERPUNT

CONCERNBEGROTING

De financiële, beleidsmatige en organisatorische inbedding en
uitvoering van de drie Decentralisaties in het sociaal domein hebben
de komende vier jaar topprioriteit.

We stimuleren en ondersteunen de participatie van burgers naar Sociale Stad - Eigen kracht en burgerkracht vermogen. We willen daarbij meer gebruik maken van de eigen Iedereen doet mee
kracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners en hun
sociale verbanden.

We stimuleren en ondersteunen daarbij burgerparticipatie naar
vermogen en willen meer gebruik maken van de eigen kracht en
verantwoordelijkheid van onze inwoners.

Voor een verantwoorde uitvoering van de Drie Decentralisaties
zoeken we naar strategische allianties in de stad en in de regio.

Stand van Zaken:
De transitie van de 3 decentralisaties is goed verlopen. Het doel:
zorgcontinuïteit is gerealiseerd. Voor de komende jaren blijft de aandacht
gericht op sturing op transformatie, zowel van gemeentelijke inzet en
processen, in de samenleving en bij aanbieders. Een duidelijke monitoring en
verantwoording is daar voorwaarde voor. Financieel gesproken zijn de
ontwikkelingen binnen het beschikbare 3d-budget opgevangen en is er ruimte
om invulling te geven aan, waar nodig, verdieping en verbreding van
voorzieningen. Er wordt op Voorne nauw samengewerkt zowel in de
voorbereiding als op de doorontwikkeling, is er sprake van gezamenlijke
inkoop, zowel op Voorne als op diverse regionale niveaus, zoals in de GRjeugd voor de inkoop van jeugdhulp.

We gaan een verantwoord fonds aanleggen voor de uitvoering
Betaalbare Stad – Weerstandvermogen
van de drie grote decentralisaties (de reorganisatie van de Awbz Sociale Stad - Bieden voorzieningen voor opvang en
en de Wmo, de introductie van de Participatiewet en de nieuwe beschermd wonen.
Jeugdwet).
We willen de zorg in het kader van een vernieuwde Wmo zo
dicht mogelijk bij huis organiseren en de begeleiding en het
beschermd wonen verder ontwikkelen.

Het stimuleren en gebruik van burgerkracht en eigen kracht is kern van het
nieuwe welzijnsbeleid. Deze nieuwe visie heeft zich ondermeer o.g.v. het
onderzoek sociale cohesie, vertaald in de visie op Ontmoetingsruimten en de
doorvertaling in de notitie over de positie van buurthuizen. Ook de
ontwikkeling wijkgericht werken en mogelijke realisering van 'buurtkamers' in
vervolg op de pilot wijkgericht werken wordt in dit kader onderzocht.

We ontwikkelen een nieuwe visie op het gemeentelijke
welzijnsbeleid , waarin we ondermeer onderzoek doen naar
ontmoetingsruimten in de stad in relatie tot de ontwikkeling van
het sociaal domein. Daarbij is het mobiliseren en ondersteunen
van de eigen kracht van burgers belangrijk. We denken aan een
advies- en steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Lokale en regionale regie

Sociale Stad - Een gezonde civil society Voldoende mogelijkheden voor ontmoeting,
participatie
Sociale Stad - Sluitende aanpak voor inwoners met
complexe problematiek

De nota Mantelzorgbeleid en Vrijwilligersbeleid is inmiddels in uitvoering.
We werken toe naar één samenhangende zorgcoördinatie voor
de doelgroep 0-100 jaar.
In 2017 wordt nadere invulling en uitvoering gegeven aan in eerste instantie
de notitie ‘jeugdwerkloosheid’ en vervolgens het bredere participatiebeleid,
waarbij we samenwerking en afstemming zoeken in de (arbeidsmarkt-)regio.
We ondersteunen burgerkracht en eigen kracht met de ontwikkeling van een
digitaal platform voor welzijn en vrijwillige inzet op Voorne

We maken beleid om iedereen met arbeidsvermogen naar werk
toe te leiden. We stimuleren een professionele en zo ver als
mogelijk ingevoerde digitalisering van de dienstverlening - de
service van deze tijd.

Bevorderen arbeidsparticipatie Dienstbare Stad Duidelijke dienstverlening
Sociale Stad - Gezondheid en Ontwikkeling

We gaan de geestelijke gezondheidszorg slimmer en efficiënter
organiseren en goede afspraken maken met
uitvoeringsorganisaties en zorgaanbieders.

Zomernota 2017
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BESTUURLIJK SPEERPUNT

BESTUURLIJKE AMBITIES BIJ HET SPEERPUNT

CONCERNBEGROTING

We maken werk van werkgelegenheid in Hellevoetsluis en zullen
banengroei waar mogelijk stimuleren. De participatie van jeugd in het
arbeidsproces heeft extra onze aandacht.

In 2016 zal de arbeidsparticipatie van jongeren de aandacht
krijgen. Dit gebeurt in de vorm van een nota arbeidsparticipatie
met specifieke inzet op de koppeling arbeidsmarkt-onderwijs.

Aantrekkelijke Stad - Economie & werkgelegenheid
Sociale Stad: Gezondheid & Ontwikkeling en
Bevorderen arbeidsparticipatie.

Stand van Zaken:
Voor Kickersbloem 3 wordt gewerkt aan de marketing en de
verkooporganisatie. De eerste uitgifte zal naar verwachting in 2017
plaatsvinden. Stichting Bedrijventerreinen Hellevoetsluis (SBH) heeft de
mogelijkheden voor een ondernemersfonds onderzocht. Noodzaak en
daardoor draagvlijk, blijken echter te klein.

Ten behoeve van de lokale werkgelegenheid gaan we het
bedrijventerrein Kickers Bloem III verder ontwikkelen en
voltooien en de overige bedrijventerreinen kwalitatief op orde
houden.

Aantrekkelijke Stad - Ruimtelijke kwaliteit. Het
versterken van het economisch klimaat

De werkgroep Economie V-P is gestart met een inventarisatie van lopende
projecten op het gebied van onderwijs, ondernemers en overheid. Daarbij
vormt de notitie Jeugdwerkeloosheid een eerste stap. Verder wordt nogmaals
bekeken of de vernieuwde samenwerking OnOvOn (Nissewaard) breder over
VP kan worden uitgerold.

We maken afspraken met lokale en regionale bedrijven en
onderwijsinstellingen over een betere aansluiting tussen
beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.

Aantrekkelijke Stad - Het versterken van het
economisch klimaat

We ontwikkelen een langetermijnvisie op de economische
bedrijvigheid in een toekomstbestendig winkelcentrum De
In 2017 wordt nadere invulling en uitvoering gegeven aan de notitie
Struytse Hoeck, waarbij de zondagsopenstelling niet in het
jeugdwerkloosheid. De komende periode zal gericht zijn op de realisering van gedrang komt.
een breder participatiebeleid, mede in het licht van de economische
ontwikkelingen in de metropool, Voorne-Putten in het bijzonder.

Aantrekkelijke Stad - Het versterken van het
economisch klimaat

De Economische raad zal naast gevraagde adviezen ook uit eigen initiatief
ook ongevraagde adviezen geven.

Samen met de Metropoolregio scheppen we banen door
versterking van de economische groeikracht in de regio.

Aantrekkelijke Stad - Economie & werkgelegenheid De economische oriëntatie meer (sub)regionaal
richten

In 2016 is door de gemeenten op Voorne-Putten de G.R. vastgesteld, gericht
op de gezamenlijke uitvoering van de Wsw-taken door het
Arbeidsontwikkelbedrijf (fase 1) en de mogelijke verdere samenwerking op de
uitvoering van reïntegratietaken Participatiewet (fase 2) . Voor fase 1,
uitvoering wsw-taken, is een overeenkomst afgesloten; de overige
samenwerking is nog onderwerp van nadere invulling, waarbij de realisering
van fase 2 het einddoel blijft.

We werken aan de herontwikkeling van De Welplaat als
onderdeel van een nieuw te vormen ‘arbeidsontwikkelbedrijf’
voor de regio Voorne-Putten. Stand van zaken: In 2015 is door
de gemeenten op Voorne-Putten ingestemd met de uitvoering
van de Wsw-taken door het Arbeidsontwikkelbedrijf (fase 1). In
2016 zal naar verwachting overeenstemming worden bereikt
over de inkoop van re-integratietaken Participatiewet bij het
Arbeidsontwikkelbedrijf (fase 2).

Sociale Stad - Bevorderen arbeidsparticipatie

We gaan voortvarend verder met het werken aan de vervolmaking van Het is ons doel om voldoende betaalbare woningen voor
starters, doorstromers en senioren beschikbaar te hebben.
de ruimtelijke inrichting van onze stad.

Aantrekkelijke Stad - Wonen - Toekomstgerichte
woningvoorraad geënt op de vraagzijde en
demografische ontwikkelingen

Stand van Zaken:
Het bouwen van levensloopbestendige woningen en de bouw
BOOMGAARD De grondeigenaren in het plangebied van De Boomgaard zijn van woningen met aanpalend zorgaanbod in bijvoorbeeld
samen met de gemeente akkoord met het principe van Landschappelijk
woonservice-zones hebben onze aandacht.
wonen. Op dit moment wordt gewerkt aan een anterieure overeenkomst en er

Aantrekkelijke Stad - Wonen - Toekomstgerichte
woningvoorraad geënt op de vraagzijde en
demografische ontwikkelingen
Sociale Stad - Iedereen doet mee

Zomernota 2017
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BESTUURLIJK SPEERPUNT

BESTUURLIJKE AMBITIES BIJ HET SPEERPUNT

CONCERNBEGROTING

wordt door de Stijlgroep en door RHO gewerkt aan een landschapsplan, een
stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan, die allen eind 2017
definitief moeten zijn. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van De Boomgaard is
een private ontwikkeling waarbij de gemeente, naast zijn privaatrechtelijke rol
als grondeigenaar, zijn rol als regisseur oppakt om zo de kwaliteit van deze
belangrijke woningbouw uitbreiding te waarborgen.
VESTING In 2017 zal ook de afronding van de Vesting extra aandacht krijgen.
Gestudeerd wordt op alternatieve planvorming voor de twee lopende
woningbouwprojecten (De Hoofdwacht en Groote Dok Oost II). De verkoop
en verhuur van gemeentelijk vastgoed zal voortvarend worden opgepakt.
Vooral met de verkoop en verhuur van gemeentelijk vastgoed zijn in 2016 al
goede resultaten geboekt.
Een belangrijk aandachtspunt is ook de entree naar de Vesting vanaf de
Brielsestraatweg. In aansluiting op realisatie van de Koningskade, het plan
voor hergebruik van de Affuitenloods en herinirichting van de openbare ruimte
rond het Cultuurhuis zal worden gekeken hoe dit gebied het beste kan worden
ingevuld, zodat het een bijdrage levert aan de sfeer, beleving en
aantrekkelijkheid van de Vesting.
SPORTLAAN E.O. In 2016 is met veel doorzettingsvermogen en energie in
een multidisciplinair team gewerkt aan een gebiedsvisie voor de Sportlaan
e.o. Er zijn afspraken gemaakt met de private partijen in het gebied en er is
een stedenbouwkundige visie gemaakt waar het IKC, het nieuwe
sportcomplex en wonen zal worden gecombineerd. In 2017 zullen de plannen
verder worden uitgewerkt waarbij vooral de planning van de realisatie van het
IKC hoge prioriteit heeft.
OVERIG Naast bovengenoemde plannen, zijn er nog diverse
woningbouwplannen en andere planinitiatieven die in 2017 verder zullen
worden opgepakt. De achterstand die Hellevoetsluis tijdens de afgelopen
crisisjaren heeft opgelopen in de woningbouwproductie kan de komende jaren
weer grotendeels worden goedgemaakt. In de programmering van de plannen
is een goede bijdrage geleverd aan de vraag naar middeldure huurwoningen
en voor senior geschikte woningen. Plannen die hierbij genoemd kunnen
worden zijn: de Veerhaven, Kop Oostdijk, P.A. de Genestetlaan, Jacq.
Perkstraat, Nieuwe Veste.
In vervolg op de vastgestelde visie op strategische programmering van de
voorzieningen zal in 2017 een start worden gemaakt met een visie voor het
centrumgebied.
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We zullen de ontsluiting door de Noordelijke Randweg realiseren en
daarmee de sluiproute via Nieuwenhoorn tegengaan.

Ook de zuidoostelijke ontsluitingsweg voor Farm Frites staat
hoog op de agenda.

Aantrekkelijke Stad - Bereikbaarheid - De
verkeersafwikkeling en de doorstroming verbeteren

Stand van Zaken: De aanleg van de Noordelijke Randweg (Nelson
Mandelalaan) is afgerond. De Nelson Mandelalaan is opengesteld voor het
verkeer.

De verbreding van de N57 en de aansluiting van de rotonde
nabij de Nieuweweg richting Brielle zijn voor ons belangrijke
verbeteringen.

Aantrekkelijke Stad - Bereikbaarheid - De
verkeersafwikkeling en de doorstroming verbeteren

We werken aan ‘volle havens’ – het toeristische-recreatief beleid
rondom de watersport in Hellevoetsluis vormt, in samenwerking met
het ‘Merk op Voorne’, ook voor onze werkgelegenheid in stad en regio
een belangrijk speerpunt.

We zullen in het seizoen zorgen voor aantrekkelijke, goed
bezette jachthavens. We gaan de basisvoorzieningen in en
rondom de jachthavens van Hellevoetsluis behouden en waar
mogelijk verder verbeteren.

Sociale Stad - Cultuur, recreatie en evenementen Versterken toeristische aantrekkelijkheid
Hellevoetsluis

Stand van Zaken: Na realisering van de Koningskade in 2015 is verder
gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de gemeentelijke Havens.

We willen onderzoeken of en hoe we het beheer en onderhoud
van onze vier prominente watersporthavens zoveel mogelijk uit
kunnen besteden.

Sociale Stad - Cultuur, recreatie en evenementen Versterken toeristische aantrekkelijkheid
Hellevoetsluis

Zo is het 'beeld van de Vestinghaven' voorgelegd, dat richting geeft aan de
invulling van het beeld van de havens. Op basis daarvan is voor het seizoen
2016 gezocht naar een invulling met ‘Historische Zeilschepen’. De inrichting

Met goed doordachte citymarketing zetten we de gemeente
Hellevoetsluis op de kaart voor wat betreft de toeristischrecreatieve aantrekkingskracht. Toerisme en recreatie krijgen

Sociale Stad - Cultuur, recreatie en evenementen Versterken toeristische aantrekkelijkheid
Hellevoetsluis. Dienstbare stad - naast de burger

De startnotitie voor de Rijksstraatweg van N57 tot AI-laan is vastgesteld.
Inspraakavonden met omwonenden hebben plaatsgevonden. De notitie met
de definitieve maatregelen is op 26 januari 2017 vastgesteld door het college.
In 2017 wordt de aanbesteding en uitvoering van het zuidelijke gedeelte
voorbereid. In 2018 zal daar de uivoering starten. De uitvoering in het
Nieuwenhoorse gedeelte staat gepland voor 2019.
Er loopt een gemeentebrede studie naar knelpunten in de infrastructuur
waarbij wordt onderzocht welke oplossingen zinvol zijn. Daarbij spelen de
grootschalige ontwikkelingen een rol en wordt ingezoomd op ontsluiting KB3 &
Oostelijke Randweg, ontsluiting Farm Frites, Centrumring Struytse Hoeck,
Boomgaard & 2e rotonde, verdubbeling N57 naar 2x2 rijstroken alsook de 4e
tak op de rotonde N57-Nieuweweg-Rijksstraatweg richting Vierpolders (G4P).
De resultaten worden vóór de zomer van 2017 aangeboden aan de
commissie WWR.
De patatweg als passende ontsluiting van Farm Frites is onderwerp van
gesprekken met zowel Farm Frites als de gemeente Nissewaard. Een
mogelijke ontsluiting die de bebouwde kom van Hellevoetsluis ontlast van het
vrachtverkeer ligt namelijk mogelijk op het grondgebied van Nissewaard.
8
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van de zuidkant van het Groote Dok wordt ingericht ten behoeve van het
afmeren van klassieke zeilschepen.

BESTUURLIJKE AMBITIES BIJ HET SPEERPUNT
prioriteit, samen met het ‘Merk op Voorne’.

De kade/boulevard aan de Kanaalweg WZ (bij WSV Waterman) is opgeleverd We gaan de Vesting voltooien onder andere door het realiseren
en ingericht met drijvende steigers. De gemeentelijke jachthaven in de
van het Stadspark vesting (oostzijde);
Veerhaven is opgeknapt en voldoet aan de laatste eisen.
Voorne-Putten werkt nauw samen aan de realisering van een
marketingorganisatie. Het besluit voor de financiering hiervan is inmiddels
genomen.

CONCERNBEGROTING

Aantrekkelijke Stad - Ruimtelijke Inrichting- De
Vesting voltooien

We sturen op de geleidelijke uitvoering van de plannen rond ons Sociale Stad - Versterken toeristische
waterfront: ‘Zicht op ‘t Haringvliet’.
aantrekkelijkheid Hellevoetsluis

De gebiedsuitwerking Quackstrand-Haringvlietdam is gereed en vormt de
basis voor een kwaliteitsverbetering. De financiering is nagenoeg rond,
waarna met voorbereiding van de uitvoering kan worden begonnen.
De aantrekkelijkheid van de Vesting voor bewoners en toeristen wordt mede
bepaald door aard, omvang en kwaliteit van de voorzieningen, in het bijzonder
de culturele en cultuur-historische voorzieningen en activiteiten. De
verbetering van de museale infrastructuur is hierbij een volgende stap.
Onderzoek is in gang gezet voor verbetering van de museale infrastructuur, in
het bijzonder gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van het Stadsmuseum
in samenhang met de Buffel. Dit onderzoek krijgt zijn vervolg in een nadere
uitwerking van inhoudelijke, financiële en organisatorische mogelijkheden van
een sterk, samenhangend stadsmuseum

9

We willen een ‘lik-op-stuk’-beleid bij de handhaving van de openbare
orde en veiligheid en we willen dat de schade verhaald wordt op de
overtreder. We gaan scherpere afspraken maken met Bureau HALT.

We laten onderzoeken of de bevoegdheden van Goa’s in het
kader van de openbare orde en veiligheid kunnen worden
uitgebreid.

Stand van Zaken: We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsbeleid
We zullen het project ‘Veilig Leven’ verder uitrollen en
2014-2018. Er is inmiddels een door de raad vastgesteld
onderzoeken of camerabewaking kan worden uitgebreid.
handhavingsbeleidsplan en een uitvoeringsprogramma voor de Goa’s. Ook
wordt via halfjaar- en eindrapportages de daadwerkelijke inzet van de Goa’s
terug gerapporteerd. Prioriteiten in de inzet zijn honden, afval en horeca. De
Goa’s zetten zich m.n. in op het terrein van horeca en leefbaarheid, dit laatste
in samenwerking met en aanvulling op de inzet van politie t.a.v. openbare
orde.

Dienstbare stad - Veilige stad
Schoon heel en veilig
Dienstbare stad - Veilige stad - Bewust toegebrachte
schade rechtmatig verhalen.

Het verhalen van schade aan gemeentelijke eigendommen is geoptimaliseerd.
De centrale regie ligt bij de regisseur schadeverhaal van de afdeling BVH,
waarbij ook wordt bekeken of de GOA’s in alle gevallen direct aangifte kunnen
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CONCERNBEGROTING

doen. Het intensiveren van de samenwerking met Halt is opgepakt en levert
een bijdrage aan het 'lik-op-stuk’-beleid.
Het onderzoek naar en de evaluatie van cameratoezicht heeft medio 2016
plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat uitbreiding niet noodzakelijk is. Wel
zijn de 6 camera's aan vervanging toe. De raad heeft aangegeven graag in
2017 al de camera's te willen vervangen. Op dit moment worden oriënterende
gesprekken gehouden met leveranciers over de inkoop.
Het project veilig wonen wordt in 2017 verder uitgerold, o.a. door middel van
voorlichting en het inzetten van middelen waar onder een roadshow veilig
wonen, bijeenkomsten senioren en veiligheid en voorlichting woninginbraken.
In 2016 zijn de banden met Halt aangehaald en de processen inzichtelijk
gemaakt. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau heeft overleg met Halt
plaatsgevonden over de richting die Halt en de gemeente in 2017 willen gaan
voeren. Halt heeft dit verwerkt in een aanbod (jaarplan) voor 2017.
Ten aanzien van lik op stuk beleid wordt bij signalen van hennepteelt 100%
onderzoek gedaan en bij feiten en omstandigheden wordt bestuurlijk
doorgepakt en ontruimd. In gezamenlijk overleg met omliggende gemeenten
wordt damoclesbeleid ontwikkeld. Een instrument om in voorkomende
gevallen de orde in de omgeving te herstellen door het sluiten van woningen
van hennepkwekers.
10 Buurtaanpak, Buurtpreventie en Buurtbemiddelingsprojecten in de stad Hellevoetsluis is een efficiënte, servicegerichte gemeente die
met een open, transparante bestuursstijl dicht bij de burgers
blijven we actief ondersteunen en we streven, samen met onze
staat, waarbij we het Burgerinitiatief als nuttig instrument goed
partners, naar een structurele inbedding van de Buurtaanpak en
willen begeleiden. Burgerparticipatie (het actief meedenken van
Leefbaarheidsmonitor.
burgers) willen we op allerlei (interactieve) manieren mogelijk
maken, onder meer met gebruikmaking van de sociale media.

Dienstbare stad - Veilige stad Aantrekkelijke stad - Schoon heel en veilig
Sociale stad - Eigen kracht en burgerkracht

Stand van Zaken: De middelen voor Buurtaanpak, de projecten
buurtbemiddeling en -preventie en de periodieke Lemon-rapportage zijn
inmiddels structureel opgenomen in de begroting. Op basis van en in vervolg
op de tussenevaluatie visiedocument wijkbeheer 2013/14 en vooruitblik
2015/16 zijn de wijken uitgekozen waar inmiddels gestart is met nieuwe
buurtaanpakken: de Melkweg, Vlotbrug en Bloemen- en Plantenbuurt. Vervolg
en verdieping van dit speerpunt wordt met name gezien in de samenhang
tussen buurtaanpak en het sociaal domein.
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SOCIALE STAD (overige ambities)
Stand van Zaken: In 2017 wordt een actueel minima- en
schuldhulpverleningsbeleid gepresenteerd. De uitvoering van het integraal
kindpakket maakt daar onderdeel van uit.

Gezinnen met een laag inkomen kunnen onder andere gebruik
blijven maken van het Sport- en Cultuurfonds.

Sociale Stad - Iedereen doet mee

Het cultuurhuis is begin 2017 opgeleverd en in gebruik genomen door de
gezamenlijke partners. CPH geeft verder vorm aan bedrijfsplan en het
oprichten van een stichting.

We willen een Cultuurhuis (een netwerk) waarbinnen sprake is
van een intensieve samenwerking van diverse culturele
organisaties

Sociale Stad - Aantrekkelijk voorzieningenniveau

In samenwerking met het Theater en de overige culturele instellingen in het
Cultuurhuis wordt gewerkt aan een actueel programma voor beheer en
exploitatie.

We werken toe naar meer financiële zelfstandigheid voor
Theater Twee Hondjes.

Sociale Stad - Aantrekkelijk voorzieningenniveau

Inmiddels is besloten tot vooronderzoek ten behoeve van planvorming voor
Het Theaterplein in de Vesting moet een meer multifunctioneel
het plein in relatie tot Opzoomerlaan. Het is de bedoeling om een aantrekkelijk gebruik krijgen.
gebied te creëren. In 2017 wordt het eerste ontwerp nader uitgewerkt.

Sociale Stad - Versterken toeristische
aantrekkelijkheid

Voor 2016 is een jaarrond evenementenbeleid opgesteld. In 2017 wordt in het Samen met de museale voorzieningen en de vrijwilligers willen
bijzonder aandacht geschonken aan de overtocht naar Chatham.
we een jaar rond evenementenbeleid dat gericht is op het
aantrekken van meer bezoekers en toeristen.

Sociale Stad - Versterken toeristische
aantrekkelijkheid

Onze inzet heeft zich wat betreft 'behoud' gericht op het monitoren van de
We maken ons sterk voor het behoud en de uitbreiding van het Sociale Stad - Gezondheid en ontwikkeling effecten van de sluiting van de HAP in Hellevoetsluis en het behoud van de
aanbod van specialistische medische zorg in Hellevoetsluis of de Bevorderen publieke gezondheid
spoedeisende hulp vanuit het Spijkenisse Medisch Centrum. Anderzijds
directe omgeving.
richten we ons ook op de ondersteuning van de ontwikkelingen 1e en 2e-lijns
zorg.
In 2017 wordt op Voorne-niveau samen met zorgaanbieders uit het sociaal
domein gekeken naar mogelijkheden om het zorgaanbod op Voorne verder te
versterken dan wel voorwaarden te scheppen die het eenvoudiger maken
voor aanbieders om zich binnen de Voornse gemeenten te vestigen.
Speerpunt opgenomen in nota Lokaal gezondheidsbeleid 'Samen gezond'; tot We bestrijden overgewicht bij jongeren en ondersteunen de op Sociale Stad - Gezondheid en ontwikkeling continuering van JOGG is besloten, tezamen met de overige speerpunten uit voedselconsumptie en leefstijl gerichte gezondheidsprojecten op Bevorderen publieke gezondheid
de nota's 'Samen gezond' en 'verslavingspreventie'.
scholen en in de buurt- en jongerencentra, zoals het
overheidsprogramma ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ (JOGG) en
andere initiatieven.
We werken aan de realisering van 3 IKCs; voor de locatie
gebiedsvisie/Sportlaan is een pilot voorzien in de vorm van een dependance
Wateringhe. De verdere uitbreiding naar een IKC in de Kooistee wordt
onderzocht.

We willen de vestiging van Integrale Kindcentra in samenwerking
met schoolbesturen en voorschoolse voorzieningen verder
stimuleren. We bevorderen ook de voor- en vroegschoolse
educatie (VVE) voor peuters met een (taal)achterstand.

Sociale Stad - Gezondheid en ontwikkeling Kinderen en jongeren groeien veilig op en krijgen de
kans hun talenten te ontwikkelen en te participeren
in de samenleving

De nota verslavingspreventie en handhaving Horeca is vastgesteld.

We ontwikkelen een verslavingspreventiebeleid, gekoppeld aan
een horeca-handhaving.

Sociale Stad - Gezondheid en ontwikkeling Bevorderen publieke gezondheid
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De actualisering van het IHP gebeurt in 2017/18. Het nieuwe IHP zal lopen
van 2018-2028. Het proces rond de transitie-atlas p.o. en v.o. die in VPverband in 2016 wordt opgezet levert daaraan een stevige bijdrage.

Actualisering van het Integraal Huisvestingplan (IHP) in het
onderwijs is noodzakelijk met als uitgangspunt het behoud van
minimaal één onderwijsvoorziening per wijk.

Sociale Stad - Gezondheid en ontwikkeling Kinderen en jongeren groeien veilig op en krijgen de
kans hun talenten te ontwikkelen en te participeren
in de samenleving

Onderzoek zwembad/sporthal is afgerond. Locatiekeuze is bepaald in het
kader van nota de ''Strategische programmering van voorzieningen'. In mei
heeft de raad krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw.

We willen de ver- of nieuwbouw van het zwembad in
Hellevoetsluis onderzoeken en bezien in het licht van het
aanbod in de regiogemeenten.

Sociale Stad - Cultuur, recreatie en evenementen Aantrekkelijk voorzieningenniveau

We willen geen OZB-verhoging (met uitzondering van de
noodzakelijke aanpassing aan de inflatie). Als de uitvoering van
essentiële gemeentelijke taken in gevaar komt, dan is een
aanpassing van de OZB evenwel bespreekbaar.

Betaalbare Stad - Financieel Beheer

BETAALBARE STAD (overige ambities)

Aan alle punten is tot op heden invulling gegeven, behalve aan het onderzoek We staan voor de opbouw van een verstandig financieel
naar directe en indirecte subsidies. Dit staat in 2017 op de planning.
weerstandsvermogen en de instandhouding daarvan.
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Betaalbare Stad - Weerstandsvermogen

De noodzakelijke reservepositie (in relatie tot de te verwachten
financiële risico’s) in 2014 en daarna willen we steeds opnieuw
bezien.

Betaalbare Stad - Financieel Beheer

We produceren elk jaar een Zomernota die meer sturing geeft
aan de begroting en we zullen meewerken aan de verdere
inhoudelijke verbetering en vereenvoudiging van de begroting.

Betaalbare stad - Financieel beheer

We willen geen verdere bezuinigingen volgens de zogenaamde
‘kaasschaafmethode’. Wanneer bezuinigingen onverhoopt
opnieuw noodzakelijk worden, willen we gerichte beleidskeuzes
maken.

Betaalbare Stad - Financieel Beheer

We laten nader onderzoek doen naar directe en indirecte
subsidies van organisaties en instellingen om te komen tot een
uniform systeem van subsidiëring in onze stad.

Betaalbare stad - financieel beheer; Sociale Stad
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HELLEVOETSLUIS
‘Een sterke, aantrekkelijke stad,
die toekomstbestendig en robuust is,
waar dienstbaarheid centraal staat,
waar iedereen meedoet
en die financieel in balans is.’
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DIENSTBARE STAD

3.1

Inleiding

De gemeenten in Nederland vormen de ‘eerste
overheid’ met een voor een deel nieuw scala van
sociaal-maatschappelijke en stedelijke vraagstukken.
De dienstbare ‘eerste overheid’ beantwoordt inmiddels
vrijwel alle vragen over overheidsdiensten en levert
ook veel van die diensten zelf. Dat vergt een
klantvriendelijke, professionele organisatie die weet
wat er leeft in de stad en die het aanbieden van
producten en diensten als een wezenlijke kerntaak
beschouwt. Wij werken mee aan de
participatiesamenleving van morgen en we zoeken
inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven
daadwerkelijk actief op.

3.2

Lokale en regionale regie

Hellevoetsluis werkt samen met de gemeenten Brielle en Westvoorne aan de implementatie van een
Ambtelijke Fusieorganisatie (AFO) op Voorne. We doen dit aan de hand van de doelstellingen: een
meer efficiënte en effectieve inzet van menskracht en middelen, een versterking van de eigen en de
gezamenlijke kwaliteit en bestuurskracht en de harmonisatie van beleid waar dat kan. Andere doelen
zijn:
1. Vermindering van de eigen kwetsbaarheid.
2. Vergroting van de flexibiliteit en inzetbaarheid.
3. Verbetering van kwaliteit en mobiliteit van personeel.
4. Kostenbeheersing en waar mogelijk kostenbesparing.
5. Krachtenbundeling om regionaal effectiever te worden.
3.2.1 Sterke strategische speler
Om een strategische speler van belang te zijn, is het noodzakelijk dat onze gemeentelijke organisatie
zelf ook sterk en weerbaar is. Niet alleen sterk in dienstbaarheid, maar ook sterk in weerbaarheid en
inhoudelijke kwaliteit en kwantiteit. Onze kerncompetenties zijn dan ook onveranderd:
 Klantgerichtheid;
 Inlevingsvermogen;
 Omgevingsbewustzijn;
 Samenwerken;
 Kwaliteitsgerichtheid;
 Resultaatgerichtheid;
 Flexibiliteit;
 Innovatief denken en handelen.
3.2.2 De AFO Voorne
Veel van het werk dat in 2017 dient te worden verzet, staat in het teken van de vorming van een
slagvaardige ambtelijke fusieorganisatie op Voorne. Maar zelf staan we in de ontwikkeling van de eigen
organisatie evenmin stil. Voor de begeleiding en continuering van onze organisatieontwikkeling en van
het strategisch personeelsbeleid in Hellevoetsluis is, naast de actualisering van alle aspecten van het
HR-proces, ook een formatieve uitbreiding noodzakelijk. Dat is bovendien van groot belang voor onze
competente en constructieve bijdrage aan de vorming van de AFO op Voorne. Daarbij geldt dat zowel
het personeelsbeleid, zoals het HR21 functiehuis, als de organisatieontwikkeling naar een meer

Zomernota 2017

pagina 15

proces-georiënteerde wijze van werken een voorbeeldfunctie krijgen. Voor een blijvend robuuste HRstrategie, ook straks op Voorne, is een fulltime senior Strategisch HR-adviseur hard nodig. Hiervoor is
een beleidsoptie opgenomen (1.3)
3.2.3 ‘Voortaan Voorne’, Voorne-Putten en Metropoolregio MRDH
De drie gemeenten op Voorne geven vorm aan de ambtelijke fusieorganisatie Voorne. Zo werken de
bestuurders, de raden en ambtelijke werkgroepen samen aan een grootscheepse harmonisatie van
beleid in de ‘Beleidsagenda Voorne’. Daarnaast wordt in regioverband uitvoering gegeven aan de
Strategische Agenda Voorne-Putten, en bovenregionaal aan het functioneren van de nieuwe
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH).

3.3

Communicatie in het hart van de organisatie

Met als motto: ‘Liever begrijpelijk beleid maken, dan beleid begrijpelijk maken’ is het ons team
Communicatie in een actieve adviesrol aanwezig bij al onze interacties met de samenleving en in de
organisatie. We implementeren het Communicatieplan 2015-2018 dat in 2015 is vastgesteld. We
ontwikkelen concreet beleid voor actieve burgerparticipatie met bijvoorbeeld het social-media-beleid.
Daarnaast maken we van onze website een Toptaken-website waar het voor inwoners eenvoudig wordt
gemaakt om direct en digitaal antwoord te vinden op al hun vragen. De DigiDaudit eist dat gemeenten
een testserver hebben voor hun website. De gemeente Hellevoetsluis heeft die momenteel niet. In het
kader van digitale dienstverlening wordt de website van de gemeente voortdurend aangescherpt
conform landelijke ontwikkelingen en richtlijnen. Onze website bevat de mogelijkheid producten aan te
schaffen via DigiD. Eens per jaar wordt de website verplicht aan een audit onderworpen. Een van de
verplichtingen van de laatste audit is het hebben van een testserver. Hiervoor is een beleidsoptie (1.2)
opgevoerd. Onze digitale informatieborden op vier strategische plekken in de stad zijn aan vervanging
toe. Hiervoor is een investering opgevoerd (1.1).

3.4

Openbare Orde en Veiligheid

Veilig leven en opgroeien en een gevoel van veiligheid van onze inwoners dat zijn voor ons
topprioriteiten. Daarbij is een schone en veilige leefomgeving preventief en belangrijk. ‘Schoon, Heel en
Veilig’ is en blijft ons motto. We staan niet alleen in de aanpak van criminaliteit en onveiligheid. We
doen dat met partners, waarvan politie en justitie de belangrijkste zijn. Een preventieve aanpak staat
daarbij voorop. Waar dat nodig is zorgen we voor een goede begeleiding. We werken ook aan de
actieve participatie van inwoners met projecten zoals buurtpreventie, het burgernet en 'Brandveilig
Leven’.
3.4.1 Handhaving
De handhaving in de openbare ruimte is met name gericht op een verbetering van de kwaliteit van de
openbare ruimte, om zo de leefbaarheid en de veiligheid te bevorderen. Door de inzet van GOA’s wordt
een bijdrage geleverd aan het beperken van overlast en het verbeteren van de leefbaarheid van de
stad. Consequent optreden tegen verstoringen van de openbare orde is daarbij noodzakelijk. Ook de
handhaving van de Drank & Horecawet behoort hiertoe. We geven uitvoering aan beleid van de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Daarbij werkt de gemeente op verschillende gebieden met
diverse partners integraal samen aan de veiligheid in Hellevoetsluis in het kader van crisisbeheersing
en rampenbestrijding.
3.4.2 Woonoverlast
De aanpak woonoverlast krijgt een vervolg. De landelijke ontwikkelingen met betrekking tot het
wetsvoorstel ‘aanpak woonoverlast’ worden nauwgezet gevolgd. We onderzoeken de mogelijkheid om
te komen tot een ‘convenant vervuilde woningen’. De gemeente (Bouw- en Woningtoezicht,
Woonoverlast, Veiligheid) is samen met de VRR (Veilig Wonen) bezig zich te oriënteren op vaste
afspraken rondom de aanpak van vervuilde woningen. Nadere afspraken hieromtrent willen we graag in
de vorm van een convenant vastleggen.
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3.4.3 Samenwerking veiligheid en zorg
Na het opleggen van een huisverbod is hebben we onvoldoende beeld van het hulpverleningstraject
nadat zo’n huisverbod is verlopen. Om die reden wordt er over dit onderwerp tweemaal per jaar
bestuurlijk overleg gepland met de coördinator LTHG. We bezien of verbreding van dit overleg mogelijk
is, zodat alle onderwerpen die zorg en veiligheid raken worden besproken. In 2017 willen we het aantal
meldingen verminderen door inzet van de Beke-aanpak voor een reeds gedefinieerde overlastgevende
groep en door uitvoering te geven aan het plan van aanpak Halt. Zowel lokaal als regionaal blijven we
de verbetering van de informatiedeling tussen de politie en zorgaanbieders op de agenda zetten. We
gaan verder met de uitbouw van de samenwerking tussen veiligheid en zorg, in het kader van
preventief beleid. Bij de aanpak verslavingspreventie willen we het aantal controles uitbreiden en de
mogelijkheden van het verruimen van werktijden en meer regionale samenwerking nader onderzoeken.
Het plan van aanpak ‘personen met verward gedrag’ onderzoekt hoe de lokale hulpverlening en de
zorgketen verder kunnen worden verbeterd.
3.4.4 Bereikbaarheid hulpverleningsdiensten
Momenteel wordt er door de brandweer een inventarisatie gemaakt van mogelijke
bereikbaarheidsknelpunten in de gemeente Hellevoetsluis. Wanneer de inventarisatie is afgerond,
worden de resultaten geanalyseerd. Samen met onze partners zal een prioritering gemaakt worden,
mogelijke oplossingsrichtingen worden onderzocht en zullen de benodigde middelen vastgesteld
moeten worden (budget via BVH). Verder worden in het kader van de bereikbaarheid afspraken
gemaakt hoe bijvoorbeeld tijdelijke verkeersmaatregelen op een goede en tijdige manier gemeld
kunnen worden aan de brandweer.
3.4.5 Ondermijning
Om de interne informatiepositie voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken, is het
van belang dat de gemeente investeert in bewustwording en herkenning. Een heldere structuur is
noodzakelijk, met een aantal voorzieningen en randvoorwaarden dat de aanpak tegen ondermijnende
criminaliteit goed waarborgt. De huidige capaciteit van 0,2 fte is onvoldoende gebleken om proactief en
effectief op te kunnen treden bij deze problematiek. We willen extra capaciteit vrijmaken om de
informatiepositie te versterken en concrete signalen en vermoedens verder uit te werken. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de uitwerking van de aanbevelingen afkomstig uit de B-CBA. In samenwerking met
de gemeenten in ons politiedistrict willen we het Damoclesbeleid in het kader van art. 13b van de
Opiumwet verder vormgeven.
3.4.6 Cybercrime
De ontwikkelingen in de computertechnologie gaan razendsnel. Internet en digitaal werken zijn niet
meer weg te denken. Betalingen gaan tegenwoordig contactloos. Zo wordt voor een bijdrage aan een
cadeau voor een collega of vriend een QR-code verzonden om de betaling te doen. Een transactie die
met een simpele vingerafdruk kan worden afgerond. De ontwikkelingen zijn echter ook kwetsbaar en
cybercrime wordt meer en meer onderdeel van onze netwerksamenleving, nationaal en internationaal.
De omvang van cybercrime is veelal nog onduidelijk. Er lijkt een beeld te ontstaan waarbij de zichtbare
‘reguliere’ criminaliteit verschuift naar de digitale wereld (denk bijvoorbeeld aan het niet traceerbare
betaalmiddel Bitcoin dat sterk in opkomst is). We zoeken nog naar onze rol en we doen dit samen met
de Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR). De gemeente heeft inmiddels een coördinator ondermijnende
criminaliteit die zich bezighoudt met de implementatie en coördinatie van de RIEC-thema’s, waaronder
de Bibob-coördinatie. De Wet Bibob betekent: ‘Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het
Openbaar Bestuur’. Het betreft onder andere extra waakzaamheid bij bijvoorbeeld
vergunningenverstrekking inzake ondermijnende criminaliteit in de ‘bovenwereld’.

3.5

‘Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2015-2018’

In 2015 hebben we een ‘Actualisatie Visie Dienstverlening 2015’ bestuurlijk vastgesteld. Tegelijkertijd
hebben we een ‘Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2015-2018’ vastgesteld. In het
uitvoeringsprogramma is een groot aantal concrete taken opgenomen. De maatregelen zullen in dit
laatste collegejaar worden afgerond. We noemen hier de belangrijkste onderdelen.
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Afronden onderdelen eerdere visie Dienstverlening ‘Samen voor Service’;
‘Kwaliteitshandvest Dienstverlening’ actualiseren;
eHerkenning;
MijnOverheid;
Webrichtlijnen.

3.5.1 Meten is weten
We gaan ons klantonderzoek uitbreiden met deelname aan de burgerpeiling van ‘Waar staat je
gemeente’. Naast het doen van een gericht cliëntervaringsonderzoek per product of dienst, is het ook
relevant te weten hoe men in het algemeen naar onze gemeente kijkt. Door aan te sluiten bij de
burgerpeiling van ‘Waar staat je gemeente’, die door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
(KING) wordt opgesteld, kunnen we nog meer informatie verzamelen over de wensen van onze
klanten. Via een aantal thema’s kan op die manier gemeten worden wat de mening van onze inwoners
is over de gemeente. De vier thema’s waar in elk geval op gemeten wordt, zijn:
 woon- en leefklimaat;
 welzijn en zorg;
 dienstverlening;
 relatie inwoner – gemeente.
Het is mogelijk het onderzoek uit te breiden met de verdiepende modules 'dienstverlening met de
menselijke maat' (‘gastheerschap’), 'samenredzaamheid', 'tevredenheid met het leven' of eigen vragen.
Voor deze vorm en andere vormen van peiling zijn twee beleidsopties opgevoerd (1.4 a en b)
3.5.2 Informatiebeleidsplan afronden
Implementatie van alle onderdelen van het bestaande Informatiebeleidsplan die rechtstreeks raken aan
digitale dienstverlening en de digitalisering/modernisering van bestaande en nieuwe klantprocessen. In
het onderzoek naar de AFO op Voorne zijn de i-Visies van Westvoorne, Brielle en die van
Hellevoetsluis naast elkaar gelegd en deze komen in grote lijnen overeen.
3.5.3 Invoering Zaakgericht werken
Het in kaart brengen van de huidige klantprocessen in de organisatie en de sterke en zwakke punten
hiervan. Vervolgens het invoeren van het Zaakgericht werken. Managers en medewerkers bewust
maken van de meerwaarde van processturing op ‘zaken’. Zaakgericht werken is voor gemeenten een
goede en relatief eenvoudige manier om:
 de klant te informeren over de voortgang van de afhandeling van zijn aanvragen;
 intern de voortgang van een zaak te monitoren en te bewaken;
 de werkprocessen voor de afhandeling van aanvragen te stroomlijnen;
 managementinformatie te verkrijgen over behaalde serviceniveaus en normen.
In het onderzoek naar de AFO op Voorne is duidelijk geworden dat ook de gemeenten Brielle en
Westvoorne over willen gaan op zaakgericht werken.
3.5.4 Invoeren ‘Overheidsbrede Dienstverlening 2020’
We zullen het arsenaal van digitaal beschikbare producten en diensten verder uitbreiden. Hiertoe zijn
we in 2016 gestart met het doorlichten van alle producten en diensten van Burgerzaken en het maken
van een selectie welke producten en diensten nog meer digitaal beschikbaar gesteld zullen worden.
Ten behoeve van het uitbreiden van onze digitale dienstverlening, gaan we in de zomer van 2017 over
op een nieuw softwarepakket voor Burgerzaken. Naast de implementatie van eHerkenning voor
bedrijven zal het digitaal aanbieden van diensten van de overige afdelingen snel volgen.
3.5.5 Informatieveiligheid
Onderdeel van onze dienstverlening zijn de continuïteit en de betrouwbaarheid. Hiervoor is het niet
alleen essentieel dat onze ondersteunende ICT-systemen (blijven) functioneren, maar ook dat we alles
in het werk stellen om persoonlijke en privacygevoelige gegevens veilig te stellen en voor onbevoegden
af te schermen. In dit kader is afgesproken dat onze organisatie ‘BIG-proof’ wordt. Daarmee voldoen
we aan de normen van de ‘Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten’. Ook gaan we
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voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de zogenaamde
‘Meldplicht Datalekken’. We dienen te voldoen aan Artikel 34a van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp).
Naast bewustwordingscampagnes, en de implementatie van ‘beveiligd mailen’ zijn er ook opleidingen,
workshops, beleidsmaatregelen en procesafspraken gemaakt en vastgesteld, waarvoor een eerdere
beleidsoptie is bestemd. Er is bovendien een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld.
Informatieveiligheid en privacy vragen echter om voortdurende waakzaamheid en we doen er alles aan
om aan de normen van de BIG en de AVG te voldoen. Voor het verder verbeteren van de
informatieveiligheid is een beleidsoptie opgevoerd (1.6). Aansluiting bij Syntrophos, als gevolg van de
inrichting van de fusieorganisatie Voorne, zal voor (nu nog) onvoorziene extra kosten gaan zorgen.
Omdat dat hierover meer duidelijkheid is volgt er een separate advisering.

3.6

Publieke taken verregaand gedigitaliseerd

Inwoners raken zo gewend aan vormen van digitale dienstverlening, dat ze dit ook van de gemeente
verwachten. Het gevolg is een steeds verdergaande digitalisering, nieuwe wet- en regelgeving hierover
en het centraliseren van eenvoudige en veelvoorkomende producten. Een belangrijke voorwaarde is
dat de ‘achterkant’ goed op orde is. De gemeente werkt aan digitaliseringstrajecten, het ontsluiten van
gegevens en het optimaliseren van de dienstverlening. We hebben een duidelijk toekomstbeeld: ‘In
2025 is de overheid een flexibele, op de samenleving gerichte organisatie, waar de mens centraal
staat. De overheid is dan ingericht rond thema’s en bestuurders en ambtenaren worden flexibel
ingezet, passend bij hun kennis en expertise. Ook verschuift de dienstverlening steeds meer van
aanbodgericht naar vraaggestuurd maatwerk. De datagestuurde samenleving biedt immers kansen
voor een betere dienstverlening en een efficiëntere bedrijfsvoering. inwoners en ondernemers zijn hun
eigen regisseur en zoeken locatie- en tijdsonafhankelijk (digitaal) naar ondersteuning, informatie en
kennis. Toch blijft in onze visie het menselijk contact in de toekomst ook een belangrijke rol spelen.
3.6.1 Digitalisering - documenten, identiteit en adressen
We zullen op termijn aansluiten op generieke voorzieningen zoals de berichtenbox en maken gebruik
van eID authenticatie. Hierdoor krijgt de gemeente een belangrijke poortwachtersrol. Tegelijkertijd
wordt geïnvesteerd in de roep om vakmanschap en echt menselijk contact. Door te digitaliseren waar
mogelijk kunnen gemeenten intensiever en persoonlijker contact inzetten waar dat echt moet. De
gemeente zal meer dan ooit tevoren alert zijn op document-, identiteits- en adresfraude.
Identiteitsvaststelling wordt één van de belangrijkste taken van Burgerzaken. Door de komst van een
eNIK en eRijbewijs en de toename van digitale dienstverlening bij overheidsinstanties doordat inwoners
veilig kunnen inloggen, worden gemeenten echt een volwaardige ‘eerste overheid’.
Door die groei van het aantal dienstverlenende taken krijgen we vanzelfsprekend ook te maken met
een toename van aanvragen waarbij speciale aandacht nodig is, omdat er iets verkeerd is gegaan in
het digitale proces of omdat aanvragers minder ‘digivaardig’ zijn. Door het gebruik van hulpmiddelen
om biometrie niet alleen vast te leggen, maar ook te controleren, kunnen we als gemeente een
expertrol krijgen. Verder komt er een grotere nadruk op een correcte identiteitsvaststelling. Dit heeft
gevolgen voor de inrichting van de aanvraag- en afgifteprocessen. Door de digitalisering neemt naar
verwachting het aantal fysieke en telefonische klantcontacten af. De dienstverlening die nog wel faceto-face plaatsvindt wordt echter complexer en kost meer tijd. Klanten die niet digitaal vaardig zijn of
waarbij het digitale proces is misgegaan komen naar onze balie of wij gaan naar hen toe. Dit vereist
extra aandacht voor klantprocessen, ons ‘gastheerschap’ en het bevorderen van deskundigheid,
vaardigheden en gedrag bij de medewerkers. Voor de uitwerking van het op locatie bezorgen van
reisdocumenten is een beleidsoptie opgevoerd (1.5)
3.6.2 Toetsing en controle ook digitaal
Controles zullen binnenkort anders ingericht worden, doordat veel mutaties digitaal worden gedaan. Dit
betekent dat de controles meer en meer op basis van fraudeprofielen zullen worden ingericht. Gezien
de complexiteit op sommige gebieden is het wel zaak over de juiste expertise te kunnen beschikken.
Die expertise hoeven we niet per se altijd zelf in huis te hebben. De ambtelijke fusieorganisatie op
Voorne biedt hiertoe kansen, maar ook samenwerkingsovereenkomsten met andere partijen kunnen in
de toekomst deze noodzakelijke expertise te garanderen.
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3.7

Streekarchief Voorne-Putten

Tot slot verwachten we een verhoging van onze bijdrage aan het Streekarchief Voorne-Putten. Het
exacte bedrag is nog onbekend, maar we zijn voorbereid op deze ontwikkeling.

3.8

De beleidsopties
exploitatie

beleidsopties

nr

investeringen

2018

2019

2020

2021

2018

8.025
6.200
84.920
7.500
6.000
9.000
70.925

8.025
6.200
84.920
7.500
9.000
70.925

8.025
6.200
84.920
7.500
6.000
9.000
70.925

75.000

6.200
84.920
7.500
9.000
70.925

Dienstbare stad
1.1
1.2
1.3
1.4 a
1.4 b
1.5
1.6

Vervangen 4 digitale borden
digiD audit testserver
senior strategisch HR adviseur
Dienstverlening- en klant ervarings onderzoeken (20170155)
Burgeronderzoek waar staat je gemeente (20170155)
Op locatie bezorgen van reisdocumenten (20170019)
informatieveiligheid (20170108 & 201700268)

(De bedragen die vóór een investering staan betreffen de kapitaallasten van die investering die ten laste van de exploitatie komen.)
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2019

4

AANTREKKELIJKE STAD

4.1

Hellevoetsluis Aantrekkelijk & Bereikbaar

Na jaren van krimp en lage groei is er weer sprake
van economische groei. De bestedingen en
investeringen nemen weer behoorlijk toe en de
werkeloosheid neemt af. Ook de woningmarkt trekt
verder aan, veel planinitiatieven worden bij de
gemeente ingediend en de projecten komen in een
versnelling. Gelijktijdig met het toenemen van de
koopkracht en concurrentiekracht bedrijven is er
behoefte aan nieuwe of andere huisvesting. Er komen
verhuisbewegingen en er vallen plekken vrij zoals
terugval in bijvoorbeeld autoshowrooms wat nieuwe
ordeningsvraagstukken oplevert.
Duurzaamheid raakt meer en meer “ingeburgerd”
maar het energievraagstuk van besparing en vooral
duurzame opwekking en gebruik van warmte en stroom is zeer actueel. Het energielandschap is danig
aan het veranderen. Het kabinet heeft met de landelijke energieagenda laten zien dat de urgentie
toeneemt. De verduurzaming van het vastgoed zowel gemeentelijk als particulier/corporaties wordt nu
landelijk en regionaal in gang gezet en biedt kansen tot aanhaking.
Economische samenwerking in de Metropoolregio en met provincie leidt er toe dat er een regionale
Investeringsagenda is vastgesteld met een tiental projecten voor VP waarvan Hellevoetsluis een
belangrijk deel trekt en nu uitgerold moeten gaan worden. Dat levert ook verplichtingen en inzet van
capaciteit op.
Hellevoetsluis moet een goede doorstroming van het verkeer hebben en men moet het eiland goed open af kunnen komen. Dat is en blijft een speerpunt en essentieel voor al onze inwoners, bedrijven,
instellingen en bezoekers van onze stad en deze regio. Hellevoetsluis wil een ‘sterke stad’ zijn die
samenwerking met regiogemeenten niet uit de weg gaat. Een gemeente die de basis goed op orde
heeft en onafhankelijk is. Vooral ook een toekomstbestendige stad zijn. Een stad waar een gezonde
economie, toerisme en recreatie de basis vormen voor de werkgelegenheid, waar de rijke
cultuurhistorie ons visitekaartje is en waar iedereen de kans krijgt om mee te doen.
Intussen is de Woonvisie vastgesteld met een stevig woningbouwprogramma dat aantrekkelijk en
consumentgericht is. Boomgaard zal een aantrekkelijk woon- en leefgebied gaan worden. De
gemeente staat aan de vooravond van de herstructurering van het hoofdwinkelcentrum de Struytse
Hoeck. We moeten veel grond uitgeven op Kickersbloem 3 en de herstructurering van het centrale
voorzieningengebied Sportlaan geeft nieuwe vraagstukken over bedrijvigheid en detailhandel.
De Blankenburgtunnel komt er aan en het verkeer zal verder toenemen volgens het nieuwe
verkeersmodel. De bereikbaarheid van onze stad en regio zowel over de weg en middels meerdere
vervoersmodaliteiten (doelgroepenvervoer) wordt alleen nog maar belangrijker. Ontsluiting Farmfrites,
doorstroming Centrumring zijn actuele vraagstukken en de mogelijkheden tot verbreding N57 zouden
explicieter verkend moeten worden.
Economische groei is dichtbij; er zijn Hellevoetse bedrijven en op VP die wel degelijk innovatief kunnen
zijn maar nog niet de juiste sleutel hebben gevonden om aan te haken op het energievraagstuk. Daar
kan de overheid nu juist in faciliteren zoals partnership echt lokaal vorm geven en het voortouw nemen
in het op de kaart zetten van de verbreding van de N57(mede namens Voorne).
Er liggen vooral kansen die mede gelet op de huidige taakstelling op de zeer korte termijn te benutten
zijn - “Het ijzer smeden als het heet is” en maak ook af waarop is ingezet de afgelopen jaren.
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Dat heeft geleid tot een praktische uitwerking in de onderstaande 4 sporen die het
begrotingsprogramma “de Aantrekkelijke Stad” verder aanscherpt en thans uitgevoerd moet worden.
A.
B.
C.
D.

Grote projecten & (woning)bouwproductie
Retail- en Werklocaties
De Regionale Economische Uitvoeringsagenda
Een betere Bereikbaarheid & Mobiliteit

Centrale thema’s zijn “Ruimte” op VP, (lokale) innovatie en concurrentiekracht. De bij de sporen
behorende beleidsopties zijn beknopt weergegeven.

4.2 Ruimtelijke kwaliteit
4.2.1 Spoor A: Projecten en (woning)bouwproductie
In 2017 en 2018 staat er voor de afdeling ROB in het algemeen, en voor de onderdelen projecten en
woningbouwproductie in het bijzonder, een belangrijk jaar te wachten. De aantrekkende economie en
de mede daarmee samenhangende (her)start van diverse grotere (woningbouw)projecten binnen de
gemeente, levert voor de afdeling ROB en daarmee ook voor een aantal ondersteunende afdelingen,
zoals SaLeZa en BVH, significant meer werk op dan 1 tot 2 jaar geleden.
Het begeleiden van de vele projecten wordt o.a. uitgevoerd door de twee senior projectleiders van de
afdeling ROB. Daarnaast is extra ondersteuning nodig in de vorm van twee Taskforces, te weten
Woonprojecten en Zakelijke projecten. De rol van deze Taskforces is het begeleiden en optimaliseren
van het ontwikkelings- en realisatieproces van deze projecten.
Capaciteit en onderzoekskosten in 2017 voor spoor A: € 85.000,-- opgenomen in separaat
raadsadvies.
Beleidsoptie Vesting voltooien: Na de realisatie van de Koningskade in 2015 is het wenselijk om de
beleving van de entree van de Vesting nader te onderzoeken en te verbeteren. Vanuit de visie Vesting
voltooien wordt gestreefd naar het versterken van het bezoek en de verblijfsrecreatie, het verbeteren
van de entree en bereikbaarheid van de Vesting van de Brielsestraatweg en het opwaarderen van de
Opzoomerlaan als hoofdentree van de Vesting. Deze beleidsoptie betreft een extra budgetaanvraag
voor de jaren 2017 en 2018 om de entree van het gebied te verbeteren in relatie met projecten als
Groote Dok oost, de Affuitenloods, het Cultuurhuis en de Museumkade. Het gaat om een investering
van € 225.000,- voor 2018. (beleidsoptie2.6)
4.2.2 Boomgaard, Sportlaan e.o. en Kickersbloem 3
In lijn met de strategische afwegingen die in de voorgaande zomernota’s zijn gemaakt rond
bouwprojecten en grootschalige investeringen, voorzien we voor 2017 en 2018 met name aandacht
voor de drie grootschalige projecten: Boomgaard, Sportlaan e.o. en Kickersbloem 3. De overige
projecten geven geen aanleiding om opnieuw te worden beschouwd. Wel ligt er een opgave om, met
inachtneming van een optimale woningbouwproductie in Hellevoetsluis, de veelvoud van
ontwikkelingen en plannen concreet tot uitvoering te brengen.
4.2.3 Boomgaard
Rond de planontwikkeling Boomgaard is overeenstemming met de stakeholders, waarvan vijf private
partijen en twee gemeenten (inclusief Hellevoetsluis), om in 2017 verder concrete stappen te zetten.
De resultaten in 2017 zullen zijn: een definitief landschapsplan, een definitief stedenbouwkundig plan
(inclusief beeldkwaliteit) en een definitief bestemmingsplan gebaseerd op een optimale
samenwerkingsconstructie tussen partijen. Deze samenwerking zal worden vastgelegd in een
anterieure overeenkomst medio 2017. De opzet van het project Boomgaard wordt gekenmerkt door
landschappelijk wonen, met een grote variatie in woonvormen. De totale boekwaarde van het complex
bedraagt per 31 december 2016 € 7,06 mln. Bij de jaarrekening 2016 heeft een bijstorting
plaatsgevonden van € 0,24 mln. en is de al bestaande voorziening van € 4,91 mln. opgehoogd naar
€ 5,15 mln. Het niet door de voorziening afgedekte deel van de boekwaarde is nu weer in
overeenstemming met de marktwaarde van de gemeentelijke gronden.
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4.2.4 Sportlaan e.o.
Het gebied Sportlaan e.o. betreft de grootste binnenstedelijke herontwikkelingsopgave van
Hellevoetsluis. Dit gebied heeft versneld een impuls ter herontwikkeling gekregen door middel van de
‘Visie op de strategische programmering van stedelijke voorzieningen’ door middel van de gebiedsvisie
en voorzieningen zoals het IKC, zwembad en sporthal in te zetten als start van herontwikkeling van het
gebied. Naar verwachting zullen in 2017 de gebiedsvisie, het masterplan en het bestemmingsplan ter
besluitvorming worden aangeboden. Hierbij is de verwachting is dat de private partijen in het gebied
het momentum zullen benutten ter verdere uitwerking van de woningbouwopgave binnen het gebied.
Vermaat en Helvoet hebben reeds aangegeven concrete bouwplannen op hun gronden te willen
realiseren
4.2.5 Kickersbloem 3
Het bestemmingsplan, het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en het exploitatieplan zijn
vastgesteld door de raad. De Raad van State procedure is afgerond. Voor een snelle en optimale
realisering van het bedrijventerrein Kickersbloem 3 is het project toegekend als onderdeel van de
Crisis- en herstelwet (Chw) bij het Ministerie Milieu en Infrastructuur. De Crisis- en herstelwet voorziet
in een betere begrenzing van de publiekrechtelijke afhandelingstermijnen bij een eventueel ingesteld
beroep. Van de Stadsregio is een subsidiebeschikking ontvangen van € 5,4 mln. voor de realisatie van
de brug en kruising, die Kickersbloem 3 dienen te ontsluiten. Qua planning is het de verwachting dat in
2017 al de eerste bedrijfskavels kunnen worden uitgegeven. De aandacht concentreert zich momenteel
op de civiele voorbereiding, aanbesteding en marketing.
4.2.6 Visie op de strategisch programmering van voorzieningen
Op 21 april 2016 is de ‘Visie op de strategische programmering van stedelijke voorzieningen’ door de
gemeenteraad vastgesteld. Inmiddels is één belangrijk cluster of gebied nader uitgewerkt in een
concept gebiedsvisie. Deze gebiedsvisie is door de gemeenteraad vastgesteld op 20 april 2017. Het
gaat om het gebied Sportlaan en omgeving. De gebieden het Woordbouwerplein-Struytse Hoeck en De
Vesting en het gebied Brielsestraatweg volgen daarna. In de gebiedsvisie wordt nader uitgewerkt welke
processen doorlopen moeten worden om tot een integrale gebiedsontwikkeling te kunnen komen. De
locatie Sportlaan en omgeving is toegevoegd om zo vroegtijdig te kunnen inspelen op toekomstige
ontwikkelingen. De locatie Woordbouwerplein is van belang in verband met de ruimtelijke afronding van
de Kanaalzone en de versterking van de relatie tussen de vesting en het winkelcentrum De Struytse
Hoeck.
4.2.7 Verbeterlocaties
In oktober 2015 is de ‘Actualisering van de Visie op Verbeterlocaties’ vastgesteld door de raad. De vier
gebiedsvisies uit de genoemde ‘Visie op de strategische programmering van stedelijke voorzieningen’
zijn toegevoegd. Naast deze visies zal in 2017 ook een start worden gemaakt met de plan- en
visievorming voor de locatie Mauritsplaats.
4.2.8 Vastgoed
In 2016 is gestart met de verkoop van woonwagenstandplaatsen aan de Moerbeigaarde. Inmiddels zijn
8 standplaatsen verkocht. In 2016 zijn ook de voorbereidingen voor de verkoop van de
woonwagenstandplaatsen aan het Koperslagerplein gestart; de verkoop ervan zal in 2017 gaan
plaatsvinden. Tevens is in 2016 het pand Plataanlaan 4 verkocht. In 2017 zijn de Affuitenloods, de
woningen Oostzanddijk 34 en 34a en Woordbouwerplein 1 (plaatselijk bekend als “de
bibliotheek”)verkocht. Voor de overige, mogelijk af te stoten, gemeente objecten zullen de prioriteiten
opnieuw worden bezien.
4.2.9 Taskforce Woningbouwproductie
Er is in de gemeente een (ambtelijke) ‘Taskforce woningbouw’ opgericht om te zorgen voor een extra
impuls op het gebied van de woningbouwproductie. De bouwproductie in Hellevoetsluis is de laatste
jaren achtergebleven door de (vastgoed)crisis, en langdurige procedures en onderhandelingen met
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marktpartijen. De Taskforce heeft tot doel om het gehele proces van woningbouwproductie te
versnellen, te vereenvoudigen en ook privaatrechtelijk beter vast te leggen. Bovendien zal de wijze van
aanbesteden en het sneller tot ontwikkeling brengen van locaties worden meegenomen. De Taskforce
zal periodiek de vorderingen rapporteren aan het bestuur.
4.2.10 Omgevingswet
De Omgevingswet treedt in 2019 in werking (voor meer informatie zie:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet). De integrale werkwijze van de Omgevingswet heeft
gevolgen voor de inrichting van gemeentelijke organisaties op het gebied van cultuur, organisatie en
bedrijfsvoering. Dit kan verder gaan dan alleen de verschuiving van taakvelden of functies. Hoe deze
veranderingen precies uitpakken is nog onduidelijk. Dit heeft ook te maken met de nog door het bestuur
uit te spreken ambitie ten aanzien van de invoering. Gelet op de beoogde datum van inwerkingtreding
van de Omgevingswet en de beoogde start van een Ambtelijke Fusieorganisatie op Voorne, is het aan
te bevelen een samenwerking of een nu al ‘samen optrekken’ te onderzoeken.
De keuze voor een bepaalde inbedding van de Omgevingswet kan immers direct gevolgen hebben
voor de inrichting de beoogde Ambtelijke Fusieorganisatie op Voorne
Momenteel wordt er in Hellevoetsluis en op Voorne-Putten ambtelijk verkend hoe stevig de
voorbereiding van de nieuwe wet moet worden ingezet. Verwacht wordt dat er in 2016 en in 2017 in de
organisatie van Hellevoetsluis (wellicht in samenwerking met Voorne-Putten) naast ambtelijke inzet,
inhuur noodzakelijk is voor ondersteuning in het verkennende proces en het proces om te komen tot
wat er inzake de Omgevingswet op 1 januari 2018 klaar moet zijn.
4.2.11 Centrumgebied De Struytse Hoeck
De gemeente heeft zich ten doel gesteld het economisch klimaat in Hellevoetsluis te versterken. Eén
van de manieren om dat doel te bereiken is: ‘Het ontwikkelen van een lange termijnvisie voor een
aantrekkelijk en duurzaam functionerend centrumgebied (De Struytse Hoeck) in Hellevoetsluis, dat
koopkracht aan zich weet te binden en aantrekt uit de regio.’ Tevens stelt het college zich in de
concernbegroting ten doel om grote onvermijdelijke bestuurlijke opgaven goeddeels op eigen kracht te
realiseren en waar nodig strategische allianties aan te gaan.
De aanleiding voor de wens om De Struytse Hoeck toekomstbestendiger te maken ligt in allerlei trends
en ontwikkelingen in de detailhandel. Hierdoor worden de laatste jaren veel winkelgebieden in
middelgrote steden steeds onaantrekkelijker en ontstaat forse leegstand. Hoe langer wordt gewacht
met het maken van een slag naar de toekomst, hoe moeilijker dit effect te keren wordt.
Om het functioneren van De Struytse Hoeck toekomstbestendig te maken, is in 2015 gestart om in
gezamenlijkheid met de diverse (markt)partijen in het centrumgebied te komen tot een lange
termijnvisie. De eerste stap in het proces om het (winkel)centrumgebied te versterken was het opstellen
van een gezamenlijke visie. Het initiatief daarvoor is genomen door winkeliersvereniging De Struytse
Hoeck en de gemeente. Om de overige partijen te laten zien dat het de gemeente menens is om De
Struytse Hoeck daadwerkelijk toekomstbestendig te maken, is er reeds met een beleidsoptie bij de
Zomernota van 2015 verzocht om budgettaire ruimte te reserveren voor de onvermijdelijke toekomstige
investeringen. Dit was destijds vooruitlopend op het Actieplan en het Ontwerp van de publieke ruimte.
De gezamenlijke Centrumvisie is eind 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. In 2016 is de
gezamenlijke Centrumvisie vertaald naar een Actieplan. Veel acties hebben te maken met de publieke
ruimte en de aanblik van de winkels. Daarom is eind 2016 gestart met het maken van een ontwerp voor
de publieke ruimte en een plan voor gevelverbetering. Dit wordt wederom gezamenlijk met de
marktpartijen uitgevoerd en betaald.
We zien nu al dat onze gezamenlijke aanpak werkt. Zo investeren marktpartijen vooruitlopend op de
gezamenlijke investeringen nu al grote bedragen. Voorbeelden hiervan zijn de grote verbouwing van
pand van V&D om nieuwe aantrekkelijke winkels en horeca te openen. Ook wordt de lichtstraat van de
passage helemaal vernieuwd. Deze investeringen in het vastgoed waren niet, of op een veel lager
niveau verricht, zonder ons gezamenlijke proces van de afgelopen jaren. Door de gezamenlijke aanpak
en onze afspraken is er ook bij marktpartijen vertrouwen om te investeren in een toekomstbestendig
hoofdwinkelcentrum in onze gemeente.
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Het ontwerp wordt gemaakt in drie fases (schets -, voorlopig - en definitief ontwerp). Op deze manier
kunnen de betrokken partijen steeds toetsen bij hun achterban of zij de visie vertaald zien in het
ontwerp. Tevens wordt bij iedere fase een kostenraming gemaakt. Momenteel is het voorlopig ontwerp
met de kostenraming gereed. De financiële consequenties zijn dus al goed in te schatten. Het is
duidelijk dat de gemeente niet slechts een faciliterende rol vervult gedurende dit proces maar
onderkent dat een goed functionerend centrumgebied zowel maatschappelijk als financieel-economisch
voor de gemeente van grote waarde is. Daarnaast is de gemeente eigenaar van een groot deel van de
publieke ruimte en voor andere delen heeft zij de beheer- en vervangingsverplichting.
4.2.12 Beleidsoptie spoor A:
Toekomstbestendig hoofdwinkelcentrum De Struytse Hoeck. Deze beleidsoptie is het gevolg van de
samenwerking met marktpartijen om het hoofdwinkelcentrum toekomstbestendig te maken. Nu is het
moment dat er ontworpen gaat worden. Marktpartijen en gemeente hebben een
samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin op hoofdlijnen afspraken zijn gemaakt over de
kostenverdeling. De investering wordt verdeeld over twee jaren. Voor 2018 wordt een (aanvullend)
krediet gevraagd van € 935.000,- en voor 2019 een krediet van € 2.310.000,-. (2.5 a en b)

4.3 Wonen
4.3.1 Regionale Woningmarktafspraken
Na de ondertekening van de Woningmarkt afspraken Stadsregio Rotterdam, eind januari 2014, is
afgesproken dat de gemeenten op Voorne-Putten een nadere afweging zullen maken ten aanzien van
de bestaande woningbouwplannen in relatie tot de verwachte vraag. Mede op basis van het Breed
Woningmarkt onderzoek en de actuele gegevens omtrent de bevolkingsontwikkeling (Woning Behoefte
Raming en Bevolking Prognose), zoals deze door de provincie Zuid-Holland zijn aangeleverd, is tussen
de gemeenten op Voorne-Putten het proces opgestart om tot een nadere bijstelling van de eerder
gemaakte woningmarktafspraken te komen. Aansluitend is in 2014 gestart met het opstellen van een
regionale woonvisie Voorne-Putten, die een kwalitatieve vertaling van het woningbouwprogramma voor
deze regio zal geven. Eind 2015 is deze visie gereedgekomen voor bestuurlijke vaststelling en in
februari 2016 ook daadwerkelijk door de 4 gemeenteraden vastgesteld.
Het woningbouwprogramma voor de periode 2015 – 2020 bedraagt voor geheel Voorne-Putten 2499
woningen, waarvan aan Hellevoetsluis 511 woningen zijn toebedeeld.
4.3.2 Continueren van het verstrekken van startersleningen
Tegen de achtergrond van de ‘ontgroening’ in onze samenleving vinden we het belangrijk om jongeren
uit de gemeente Hellevoetsluis zo veel mogelijk te behouden voor de stad, en om waar mogelijk
jongeren van elders aan te trekken. Bovendien is het van groot belang dat de woningmarkt weer goed
gaat functioneren na de lange periode van crisis. Verkoop van woningen in de onderste segmenten van
de markt zijn daarbij essentieel. Dit om voldoende doorstroming te bereiken. We willen dus jongeren
stimuleren om een woning te kopen. Dat doen we met behulp van een starterslening. Het verstrekken
van startersleningen vindt al plaats sinds 2007. In 2013 is een nieuwe periode gestart van het
verstrekken van leningen. Destijds in de verwachting dat de crisis in 2015 achter de rug zou zijn. Er
werd dus krediet gevraagd tot en met 2015. Naar nu blijkt is het verstrekken van leningen nog langer
noodzakelijk. Het betreft een revolverend fonds, budgettair neutraal over een langere periode.

4.4

Economie en werkgelegenheid

4.4.1 Spoor B: Concurrentiekracht van Retail- en Werklocaties
In Hellevoetsluis merken we een nieuwe dynamiek op de plekken waar o.a. gewinkeld en gewerkt
wordt. Dit spoor richt zich dan ook op de concurrentiekracht van die plekken. Het zijn de plekken die
bekend staan als de “2nd and 3rd places”. Na de plek waar je woont, zijn dat de plekken waar je werkt,
winkelt en op andere manieren tijd doorbrengt.
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Voorzieningen en werkgelegenheid zijn binnen middelgrote steden van groot belang. Naarmate dit
soort voorzieningen sterker wordt, transformeert een planmatig opgezette groeikern als Hellevoetsluis
steeds meer van woonstad (slaapstad) naar een levendige stad met werkgelegenheid en goede
voorzieningen. Steden met dit karakter worden alsmaar aantrekkelijker omdat het type inwoner mee
verandert. De sociaaleconomische klasse die dit aantrekt heeft meer bestedingskracht waardoor
voorzieningen beter in stand kunnen worden gehouden.
Hellevoetsluis, als planmatig opgezette groeikern, heeft historisch gezien een relatief laag aantal
banen. Momenteel zijn dat er circa 8.500. Op een bevolking van 38.700 heeft de stad een
beroepsbevolking van circa 21.000. Het feit dat er slechts circa 8.500 banen zijn, leidt tot een grote
pendel naar het haven industrieel complex dat een grote werkgever is voor de bevolking van
Hellevoetsluis en de regio. Aantrekkelijke retail- en werklocaties maken een stad ook aantrekkelijk als
woonstad. Ze vormen een voorziening en bieden werkgelegenheid. Dit geeft duidelijk de verbinding
aan met de overige sporen waar ROB in 2017 en 2018 op inzet: regio, bereikbaarheid, grote projecten.
Capaciteit en onderzoekskosten 2017 voor spoor B € 40.000 zijn opgenomen in een separaat
raadsadvies.
4.4.2 Beleidsoptie spoor B:
Dit voorstel heeft een relatie met o.a. het versterken van het hoofdwinkelcentrum (Visie Struytse
Hoeck) en het her programmeren van binnenstedelijke werklocaties zoals Veerhaven, Vermaat en
Molshoek. Uitvoering van dit spoor heeft het karakter van een QuickScan. Daarom is een beperkt
aantal uren en budget nodig. Het gaat om een onderzoeksbudget van € 10.000,- in het jaar 2018. (2.7)
4.4.3 Economisch klimaat
Het college heeft zich ten doel gesteld het economisch klimaat in Hellevoetsluis te versterken. Eén van
de manieren om dat doel te bereiken is om van centrumgebied De Struytse Hoeck een
toekomstbestendig winkelcentrum te maken, dat koopkracht aan zich weet te binden en aantrekt uit de
regio. Dat de regio bij de realisatie van dit doel in toenemende mate een rol van betekenis speelt blijkt
mede uit de participatie binnen de MRDH. Binnen dit samenwerkingsverband worden steeds
concretere besluiten genomen over het economisch klimaat van de gehele regio.
4.4.4 Commercieel vastgoed
De ontwikkeling in de markt voor commercieel vastgoed, zijnde bedrijventerreinen, kantoren,
detailhandel, sport, recreatie en leisure blijft in Hellevoetsluis stabiel. Dat concluderen we onder andere
uit de marginale mate van leegstand en de investeringsbereidheid van het bedrijfsleven. Het komt ook
in samenspraak met het lokaal bedrijfsleven tot uiting. Een voorbeeld is de totstandkoming van de visie
op het winkelcentrum De Struytse Hoeck, waarbij inmiddels een start is gemaakt met de aanpassing
van de buitenruimte in en rondom het winkelcentrum De Struytse Hoeck ter verdere bevordering van de
aantrekkelijkheid van het winkelgebied en de kwalitatieve belevingswaarde te verhogen. De verdere
economische ontwikkeling van de gemeente Hellevoetsluis en de behoefte aan bedrijfsterreinen op
Voorne-Putten worden concreet ingevuld door de ontwikkeling van Kickersbloem 3.
4.4.5 Spoor C: De Regionale Economische Uitvoeringsagenda (MRDH, PZH, omliggende regio’s)
Hellevoetsluis wil een “sterke stad” zijn die samenwerking met regiogemeenten niet uit de weg gaat.
Een gemeente die de basis goed op orde heeft en onafhankelijk is. Vooral ook een toekomstbestendige
stad zijn. Een stad waar een gezonde economie, toerisme en recreatie de basis vormen voor de
werkgelegenheid, waar de rijke cultuurhistorie ons visitekaartje is en waar iedereen de kans krijgt om
mee te doen.
Deze ambities zijn vertaald naar de begroting van deze gemeente en in het afdelingsplan ROB. Om bij
te dragen aan de realisatie van deze ambities gedurende 2017, participeert de afdeling ROB in diverse
regionale overleggen, op het niveau van Voorne-Putten, Provincie Zuid-Holland en de MRDH. Hierbij is
het van groot belang dat de lokale ambities op juiste wijze worden meegenomen in de regionale
agenda’s en andersom. Alleen zo kan de gemeente Hellevoetsluis haar doelen op strategische wijze
bereiken, in een steeds complexer wordende omgeving.
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Capaciteit/uren voor spoor C ad € 90.000 zijn opgenomen in een separaat raadsadvies.
4.4.6 Beleidsoptie spoor C:
De energietransitie is een impuls vanuit de gemeente op het gebied van verduurzaming van zowel
nieuwbouw, bestaande bouw als voor de gemeentelijke gebouwen. Hiervoor is in 2018 een
onderzoeksbudget nodig van € 30.000,- en een uitvoeringsbudget van € 10.000,- (in totaal € 40.000).
Ook voor 2019 en 2020 is € 40.000,- per jaar noodzakelijk, waarvan € 30.000,- voor onderzoek en €
10.000,- voor uitvoering. Zie voor een nadere toelichting bij hoofdstuk Milieu en Duurzaamheid;
Energietransitie. (2.4)
4.4.7 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Voor de MRDH stond 2015 in het teken van het oprichten van de (netwerk)organisatie. Met name voor
het onderdeel Economisch Vestigingsklimaat (EV) was 2015 een jaar om te komen tot een gedragen
visie en agenda. Tegen het einde van het jaar was duidelijk langs welke sporen de MRDH haar
economische doelstellingen wil realiseren, te weten een OESO-rapport, een Roadmap Next Economy
(RNE) en een Regionaal Investeringsprogramma.
Gedurende 2016 is er verder inhoud gegeven aan de drie sporen van de MRDH. Naast de procedurele
stroomlijning zijn er diverse besluiten genomen die het economische klimaat binnen deze regio verder
moeten versterken. Zo is de RNE opgeleverd en is het Regionaal Investeringsprogramma afgerond en
overhandigd aan premier Rutte. Verder is de Agenda Detailhandel in concept opgeleverd en is er een
start gemaakt met een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van alle bedrijventerreinen binnen deze
regio.
4.4.8 Lokale bestuurskracht
Eind 2015, begin 2016 is voor alle deelnemende gemeenten duidelijk geworden wat deelname aan de
MRDH exact van hen vergt. Zo ook voor Voorne-Putten. Naar aanleiding van de drie bovenstaande
sporen is duidelijk geworden dat de gemeenten op Voorne-Putten enerzijds hard moeten
(samen)werken om inhoudelijk aan te haken op de agenda van de MRDH. Anderzijds dient er ambtelijk
en bestuurlijk goed overleg plaats te vinden om tijdig en op adequate wijze deel te nemen aan
besluitvormingsprocessen, alsmede om de belangen van Voorne-Putten op adequate wijze te
agenderen.
4.4.9 Economische raad
In 2015 zijn de leden van de Economische Raad (ER) voor een nieuwe periode van 4 jaar benoemd als
adviseur voor het gemeentebestuur. Een drietal zittende leden maar ook vier nieuwe leden zijn
(her)benoemd. De nieuw benoemde ER is enthousiast over het vormgeven van de adviseursrol aan het
gemeentebestuur en zoekt met nieuw elan de samenwerking en de gezamenlijke belangen. Meer
ongevraagde advisering over economische belangen voor Hellevoetsluis en regionale oriëntering is
een speerpunt van de vernieuwde Economische Raad. De ER oriënteert zich verder op de rol binnen
Voorne Putten.
4.4.10 Voorne-Putten op de kaart
Dit alles heeft er toe geleid dat de werkgroep REO VP begin 2016 een ‘Investeringsagenda VoornePutten’ heeft ontwikkeld. Met deze agenda willen de gemeenten de kwaliteiten en de belangen van
Voorne-Putten gezamenlijk voor het voetlicht brengen in de MRDH, zodat Voorne-Putten een duidelijke
positie inneemt. Deze agenda is gedurende 2016 verder geactualiseerd en afgestemd op de koers van
de MRDH. Dit heeft geresulteerd in een divers en compleet pakket van investeringsprojecten, welke de
gemeenten gedurende 2017 en 2018 verder willen prioriteren en uitwerken.
4.4.11 Economisch Profiel
Parallel aan het proces van de MRDH is in samenspraak met diverse externen een ‘Economisch Profiel
Voorne-Putten’ ontwikkeld. Dit profiel schetst de (economische) positie van het gebied, maar ook een
drietal prioriteiten waarlangs het economische beleid de komende jaren vormgegeven kan worden. Bij
de drie prioriteiten is uitgegaan van de eigen kracht van de gemeenten, om zo niet afhankelijk maar
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complementair te zijn aan de MRDH. Deze drie prioriteiten zijn in 2016 verder vertaald naar concrete
actiepunten, zowel lokaal als regionaal.
4.4.12 Economic Board
Om de uitdagingen zoals geschetst in het Economisch Profiel VP het hoofd te kunnen bieden, hebben
de gemeenten op Voorne-Putten medio 2016 een Economic Board opgericht. Het Economic Board is
opgericht door een samenwerkingsovereenkomst met een afvaardiging van het bedrijfsleven op
Voorne-Putten aan te gaan. Binnen deze structurele samenwerking wordt tevens thematisch
aansluiting gezocht met het onderwijs en het maatschappelijk middenveld.

4.5 Bereikbaarheid en Mobiliteit
4.5.1 Spoor D: Bereikbaarheid en Mobiliteit
Een goede bereikbaarheid van Voorne-Putten is en blijft essentieel. Dat is van groot belang vanuit
economisch perspectief en de aantrekkelijkheid van het stad. Maar ook voor het totale gebied VoornePutten, voor zowel de inwoners, de bedrijven, als de toeristen. Samen met de gemeenten op het eiland
Voorne-Putten bundelen wij onze krachten en maken wij ons sterk voor de belangen in het grotere
verband van de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag. Wij blijven inzetten op de verbreding van de N57
met de aansluiting op de nieuwe Blankenburgtunnel. In het 3e kwartaal 2016 zal er meer zicht komen
hoe de vier gemeenten op Voorne-Putten de ontsluiting en bereikbaarheid van het gebied kunnen
vergroten en welk financieringsperspectieven er zijn.
Capaciteit en onderzoekskosten 2017 voor spoor d € 127.000 zijn opgenomen in een separaat
raadsadvies.
4.5.2 Beleidsoptie spoor D:
De vele verkeersdossiers leiden tot een toename van het aantal verkeerskundige onderzoeken dat in
de komende jaren zal worden uitgevoerd. Hiervoor is hoogwaardige kennis uit de markt om deze
onderzoeken te begeleiden noodzakelijk. Daarnaast wordt een bedrag gevraagd voor de verbetering
van de ontsluiting van Hellevoetsluis zuidoost. Deze beleidsoptie heeft een relatie met o.a. de
bereikbaarheidsagenda MRDH, het verkeers- en vervoersplan en de vele onderzoeken die worden
doorlopen naar knelpunten op regionaal en lokaal niveau. Hiervoor is in 2018 een onderzoeksbudget
nodig van € 55.000,-. (2.8)
4.5.3 Ontsluiting Farm Frites
De duurzame ontsluiting van Farm Frites wordt op dit moment onderzocht. Via een scenario-analyse
zal worden bekeken welk ontsluitingsmodel de minste milieu- en verkeersproblemen met zich
meebrengt. Hierbij wordt rekening gehouden met een mogelijke toekomstige uitbreiding van Farm
Frites Het college voert al geruime tijd constructieve gesprekken met alle belanghebbenden, de
gemeente Nissewaard, Farm Frites en het waterschap om tot een passende oplossing te komen
waarbij de kern Hellevoetsluis wordt ontlast van het vrachtverkeer.
4.5.4 Maatregelen Rijksstraatweg
Nu de Nelson Mandelalaan is geopend voor het verkeer is het moment aangebroken om de
Rijksstraatweg verkeersluwer en veiliger te maken. Een pakket met mogelijke aanpassingen van de
Rijksstraatweg van de N57 tot de AI-laan is in een notitie aangeboden aan de gemeenteraad. voor
omwonenden van de Rijksstraatweg. Op 26 januari 2017 zijn de definitieve maatregelen door de
gemeenteraad vastgesteld. In 2018 zal de uitvoering van de maatregelen plaatsvinden in het zuidelijk
deel plaatsvinden. In 2019 wordt Nieuwenhoorn uitgevoerd.
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4.6 Schoon, Heel en Veilig
4.6.1 Actieplan verbeteren toegankelijkheid noodhulpdiensten.
De combinatie van smalle straten en toenemende parkeerdruk maakt dat het op sommige plaatsen
moeilijk is om voor het zware brandweermaterieel snel en zonder kans op beschadiging van
geparkeerde auto’s, op de plaats van bestemming aan te komen. Bij aanleg en reconstructie is er als
vanzelfsprekend aandacht voor het voorkomen van deze problematiek. Voor een aantal straten zijn nu
fysieke maatregelen nodig. Ook zal een bewustwordingscomponent noodzakelijk zijn om dit verder uit
te werken en aan te pakken. Dit vraagt om een investering van € 100.000 (2.1)
4.6.2 Aanpassen strooibeleid
In het gladheidbestrijdingsplan 2017-2022 wordt voorgesteld om een aantal wegen en fietspaden,
welke voorheen alleen curatief gestrooid werden nu extra op te nemen in de “preventieve en curatieve”
strooiroute. Ook wordt nu een bruggenroute toegevoegd. Aanleiding hiervoor is respectievelijk de
aanwezige verkeersintensiteit op deze routes dan wel het feit dat het wegdek op kunstwerken eerder
glad is dan de omliggende wegen. Het draagt zo bij aan de veiligheid in Aantrekkelijke Stad in perioden
van sneeuw en ijs. Hiervoor is een structureel budget van € 50.000 nodig (2.2)
4.6.3 Installatieverantwoordelijkheid
We hebben als gemeente een verantwoordelijkheid dat er veilig gewerkt wordt aan en met al onze
elektrische installaties. Het organiseren van de installatieverantwoordelijkheid komt voort uit een
zorgplicht zoals verwoord in de Arbowet. Dit leidt tot een plan van aanpak en het uiteindelijk extern
borgen van deze verantwoordelijkheid. Hiervoor is éénmalig een budget van € 30.000 benodigd en
structureel € 1.000 beheerskosten. (2.3)

4.7 Duurzaamheid en milieuvriendelijk
Het doel van het gemeentelijk duurzaamheidbeleid is het “inzetten op een duurzaam wonen, werken en
recreëren in de gemeente Hellevoetsluis”. Het begrip duurzaamheid refereert aan een ontwikkeling die
in evenwicht is met wat de omgeving te bieden heeft, lokaal, mondiaal, nu maar ook in de toekomst. Bij
een duurzame ontwikkeling zijn ecologische-, economische- en sociale waarden in evenwicht.
Binnen de Beleidsvisie duurzaamheid en milieu worden de volgende duurzaamheidaspecten
gedefinieerd:
 Sociale aspecten: Participatie en samenwerking en Kennisdeling en innovatie.
 Milieuaspecten: Geluid, Luchtkwaliteit & geur, (Externe) veiligheid, Bodem, Water, Groen &
ecologie, Energie & materialen, Afval & grondstoffen.
 Economische aspecten: Duurzaam inkopen en aanbesteden, Werkgelegenheid, Duurzame
mobiliteit, Duurzame verdienmodellen.
Om te zorgen voor een goede inbedding in de gemeentelijke organisatie worden bovengenoemde
duurzaamheidaspecten thematisch beschouwd. Deze thema’s zijn:
 Duurzame leefomgeving
 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
 Duurzame bedrijvigheid
 Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering
4.7.1 Energietransitie
In de Beleidsvisie duurzaamheid en milieu, die op 13 maart 2014 is vastgesteld, is als doelstelling
opgenomen om een CO2 reductie te bewerkstellingen van 40% in 2025 ten opzichte van 1990 door
middel van het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame energie.
In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot
ruim onder twee graden Celsius, met het streven deze tot anderhalve graad te beperken. In de
Nationale Energieagenda (7 december 2016) zet het kabinet in op energiebesparing en het
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terugdringen van het gebruik van aardgas (dat laatste ook in het kader van de problematiek bij de
gaswinning in Groningen). Voor de gemeenten betekent deze energietransitie dat er extra ingezet moet
gaan worden op het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het stimuleren van het
opwekken van duurzame energie. Deze extra inzet moet plaats vinden op drie verschillende niveaus
namelijk bij bestaande bouw, nieuwbouw en gemeentelijke gebouwen.
Bestaande bouw (bewoners, bedrijven en andere organisaties)
Voor bewoners, bedrijven en andere organisaties komt er een hele opgave. Zeker als straks wijken
gasloos moeten gaan worden. Door middel van het regionale energieloket “de woonwijzerwinkel”, dat
met subsidie van de VNG is opgericht door de 15 voormalige stadsregiogemeenten, kunnen bewoners,
bedrijven en andere organisaties informatie krijgen over energiebesparende maatregelen en worden
wijkacties ondersteund. Hier is de komende drie jaar € 10.000,00 per jaar voor nodig.
Nieuwbouw
Vanaf 31 december 2020 moeten gebouwen Bijna Energie Neutraal gebouwd worden (BENG = Bijna
Energie Neutraal Gebouw). Daarom wordt voor ieder nieuwbouw project van meer dan 50 woningen
een energievisie opgesteld. In een energievisie worden verschillende scenario’s doorgerekend voor
een duurzaam energiesysteem waarbij gerichte keuzes kunnen worden gemaakt (zie project
Sportlaan). Hiervoor is de komende drie jaar € 10.000,00 per jaar voor nodig.
Gemeentelijke gebouwen
Vanaf 31 december 2018 moet nieuwbouw van overheidsgebouwen bijna energieneutraal gebouwd
zijn (BENG). Bestaande gemeentelijke gebouwen moeten vanaf 2023 een energie label C hebben en
vanaf 2030 een energie label A. De komende drie jaar zal dan ook ingezet moeten worden op
onderzoek naar verduurzaming en herlabeling van de energielabels. De (her)labeling van
gemeentelijke gebouwen is een wettelijk verplichting. Het verduurzamen van gebouwen verdient zich
op de lange termijn weer terug doordat de kosten voor energie omlaag zullen gaan en op basis van de
onderzoeken subsidies kunnen worden aangevraagd. Voor de komende 3 jaar is hier € 20.000,00 per
jaar voor nodig.

4.8 De beleidsopties
beleidsopties

nr

2018

exploitatie
2019
2020

2021

investeringen
2018
2019

Aantrekkelijke stad
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5 a
2.5 b
2.6
2.7
2.8

Actieplan toegankelijkheid verbeteren Noodhulpdiensten
Gladheidbestrijdingsbeleid (20170270)
Installatieverantwoordelijkheid
Energie transitie (spoor C)
Toekomstbestendig hoofdwinkelcentrum De Struytse Hoeck
Beheerskosten winkelcentrum (extra) na realisatie
Opwaarderen entree Vesting
Retail- en Werklocaties (spoor B)
Een betere Bereikbaarheid & Mobiliteit (spoor D)

50.000
30.000
40.000

10.000
55.000

4.018
50.000
1.000
40.000
35.000
9.040

4.018
50.000
1.000
40.000
130.379
35.000
9.040

4.018
50.000
1.000
130.379
35.000
9.040

100.000

935.000
225.000

(De bedragen die vóór een investering staan betreffen de kapitaallasten van die investering die ten laste van de exploitatie komen.)
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2.310.000

5

SOCIALE STAD

5.1

Inleiding

In het programma Sociale Stad ligt de nadruk op
ontwikkeling; enerzijds de transformatie
(veranderingen) in het sociaal domein, anderzijds
de ontwikkelingen in het maatschappelijk
voorzieningenniveau waarmee de aantrekkelijkheid
van de stad voor inwoners en bezoekers versterkt
wordt. Binnen dit programma wordt aan een drietal
top-speerpunten, tezamen met 25 ‘ambities’
uitvoering en invulling gegeven.
De Top-speerpunten binnen dit programma, waarbij
er uiteraard raakvlakken zijn met de overige
vensters, zijn:

1. Financiële, beleidsmatige en organisatorische inbedding van de drie decentralisaties.
2. We werken aan volle havens: het toeristisch-recreatief beleid rond watersport, in samenhang met
het Merk op Voorne Putten, ook voor werkgelegenheid in stad en regio.
3. Buurtaanpak, buurtpreventie en buurtbemiddeling blijven we actief ondersteunen en we streven naar
een structurele inbedding van buurtaanpak en leefbaarheidsmonitor.
De transitie van de 3 decentralisaties is goed verlopen. Het doel: zorgcontinuïteit is gerealiseerd. Voor
de komende jaren blijft de aandacht gericht op sturing op transformatie, zowel van gemeentelijke inzet
en processen, in de samenleving en bij aanbieders. Een duidelijke monitoring en verantwoording is
daar voorwaarde voor. Financieel gesproken zijn de ontwikkelingen binnen het beschikbare 3d-budget
opgevangen en is er ruimte om invulling te geven aan, waar nodig, verdieping en verbreding van
voorzieningen.
Wat betreft de 3 decentralisaties wordt op Voorne nauw samengewerkt zowel in de voorbereiding als
op de doorontwikkeling, is er sprake van gezamenlijke inkoop, zowel op Voorne als op diverse
regionale niveaus, zoals in de GR-jeugd voor de inkoop van jeugdhulp.
Ontwikkelingen rond speerpunt 2 komen in 5.5 aan de orde.
De buurtaanpak en de leefbaarheidsmonitor zijn inmiddels structureel ingebed in de (meerjaren-)
begroting; vervolg en verdieping van dit speerpunt wordt met name gezien in de samenhang tussen
buurtaanpak en het sociaal domein/eigen kracht en burgerkracht.

5.2 Eigen kracht en burgerkracht
De begrippen burgerkracht en eigen kracht verwijzen naar de vermogens van burgers om
verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, voor anderen en voor de kwaliteit van de samenleving.
Die inzet is één van de belangrijkste voorwaarden voor de transformatie binnen het sociaal domein en
wat genoemd wordt ‘de beweging naar de voorkant’, van 2e- naar 1e- en 0e-lijnsvoorzieningen, naar
uiteindelijk, zoveel als mogelijk, inzet van burgers en hun netwerken. Voorwaarde hiervoor is onder
meer een versterking van de 0e-lijn gericht op ondersteuning van burger- en eigen kracht enerzijds en
tijdige signalering anderzijds. De 0e- lijns ondersteuning omvat alle collectieve, algemeen toegankelijke
voorzieningen die inwoners in staat stellen om maatschappelijk te participeren, zich te ontwikkelen en
een betekenisvol persoonlijk netwerk op te bouwen en te behouden. Daarbij valt te denken aan
welzijns- en culturele organisaties, sportverenigingen maar ook bijvoorbeeld scholen en kerken.
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De 0e- lijn heeft daarmee een belangrijke preventieve functie. Komende jaren speelt er een aantal
belangrijke prioriteiten, gericht op de ondersteuning en versterking van ‘Eigen Kracht’:


De ‘hervorming lokaal welzijnsbeleid’, het proces rond de positionering van de 0e lijn binnen de
transformatie sociaal domein krijgt in 2017 verder vorm. Er is met name aandacht voor de
gezamenlijke opdracht van partijen binnen het welzijnsveld en de mate waarin ze elkaar kunnen
versterken bij het uitvoeren van hun preventieve taken. Ook is er aandacht voor de
maatschappelijke meerwaarde van partijen in de 0e lijn in relatie tot hun bekostiging.



Genoemd is reeds de aandacht voor de doorontwikkeling in de buurtaanpak; deze is gericht op de
duurzame ontwikkeling van bewonersparticipatie enerzijds en de versterking van samenwerking en
signalering door het professionele veld anderzijds. In Hellevoetsluis-West is mede daartoe een
pilot ‘wijkgericht werken’ gestart, in samenhang met de buurtaanpak Bloemen-/plantenbuurt.



We geven in 2017 invulling aan een actualisering/herintroductie van een integratiebeleid, waarbij
in de lijn van ons 3d-beleid de aandacht ligt bij het ondersteunen van onderwijs en een zinvolle en
verantwoordelijke participatie aan de samenleving van nieuwkomers, en bij de zorg voor
verbinding in de samenleving.



Bij de ontwikkeling en ondersteuning van sociale cohesie spelen ontmoetingspunten een
belangrijke rol. De huidige buurthuizen en de Ploegschaar nemen daarin alle een eigen positie in.
Komend jaar zal de verkenning van de positie als ontmoetingspunt zijn beslag krijgen, waarbij ook
een doorkijk gegeven wordt van de mogelijke uitrol van ‘buurtkamers’. Met de investering in een
digitaal platform voor vrijwillige inzet en welzijn wordt het voor inwoners makkelijker om deel te
nemen aan het maatschappelijk verkeer: zoals het vinden van vrijwilligerswerk, het bieden van
burenhulp en het raadplegen van de activiteitenkalender. Bovendien ondersteunt het platform de
lokale aanpak tegen eenzaamheid. Voor de Ploegschaar zal, gelet op de stand van zaken van de
accommodatie, dit jaar een besluit genomen moeten worden, rekening houdend met het huidige
gebruik en de gebruikers. De financiële consequenties hiervan zijn vertaald in een (onvermijdelijke)
beleidsoptie (3.2).



Een veilige woon-/leefomgeving vraagt om een toeziend oog en, waar nodig, handhavend
optreden. De Gemeentelijke Opsporing Ambtenaren spelen hierin een centrale rol. Om invulling te
kunnen geven aan de toegenomen taken en wensen met betrekking tot de inzet van de GOA’s is
het wenselijk te investeren in enerzijds uitbreiding van het team, anderzijds in de ontwikkeling
richting de VNG-visie op ‘de handhaver 2020’. Uitbreiding van het team wordt tijdelijk financieel
gedekt uit het budget voor wijkbeheer. Recentelijk is een onderzoek gestart wat leidt tot een beeld
van wenselijke ontwikkelingen en de voorwaarden daarvoor.

5.3 Iedereen doet mee
Eigen kracht en participatie zijn hoofddoelen, welke onlosmakelijk verbonden zijn met de ondersteuning
van onze inwoners die dit nodig hebben. Ontwikkelingen in de zorg brengen met zich mee dat de
huisvesting en begeleiding van kwetsbare groepen in toenemende mate onze aandacht en
ondersteuning vragen. In de woonvisie (zie aantrekkelijke stad) is hier nader op in gegaan, wat zijn
vertaling heeft gekregen in de meer specifieke prestatieafspraken met de woningcorporatie.
Tegelijkertijd is ook zichtbaar dat dezelfde beweging –extramuralisering- leidt tot aandacht voor
kwaliteit van wonen en samenwonen; het dit jaar gepresenteerde ‘Plan van aanpak verwarde
personen’ biedt, met de inrichting van een heldere ketenaanpak, een basis voor het inclusief wonen en
samenwonen voor deze doelgroep.
De doorontwikkeling van onze integrale toegang tot hulp en ondersteuning biedt een eenduidige
benadering van inwoners, uitgaande van de eigen kracht van de inwoner zelf, per gezin één plan en
één aanpak, gericht op een brede preventie en ondersteuning waar dat nodig is.
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Binnen het domein Jeugdzorg speelt een aantal relevante ontwikkelingen op regionaal en lokaal
niveau.
De grootste en meest ingrijpende verandering die in het oog springt is de nieuwe resultaatbekostiging
die in de regio Rijnmond per 2018 wordt ingevoerd. De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp
Rijnmond (GRJR) stapt af van de oude bekostiging per uur of per geleverd product en gaat over op
een bekostiging per geleverd resultaat. De realisering hiervan zal ook van gemeenten inzet en
middelen vragen. Deze ontwikkeling past in ons streven naar resultaatgerichte financiering
Ook lokaal speelt er binnen het domein Jeugdzorg een aantal ontwikkelingen. In de visie zoals in het
beleidsplan Hulp en Zorg voor de Jeugd verwoord, is de versterking van het lokale zorgstelsel een
belangrijke pijler. Dat betekent dat we als gemeente initiatieven ontplooien waardoor we met tijdige,
laagdrempelige zorg dichtbij de inwoner eerder met een probleem aan de slag kunnen. Daardoor zou
uiteindelijk zwaardere (en duurdere) zorg voorkomen kunnen worden. In dat kader zijn twee
ontwikkelingen van belang. In de eerste plaats zijn we in overleg met huisartsen en CZ om te
onderzoeken of we lichte Jeugdhulp ook in de huisartsenpraktijk kunnen positioneren. Huisartsen zien
heel veel cliënten en verwijzen nu nog vaak door naar de tweede lijn. Huisartsen en gemeente denken
dat een betere screening en lichte hulp kan zorgen voor minder directe doorverwijzingen naar de
tweede lijn en een beter passend hulpaanbod. Dit vraagt waarschijnlijk wel een investering van de
gemeente en CZ in dit type zorg. We zijn nu in gesprek over een pilot die mogelijk in het derde kwartaal
2017 al van start kan gaan. In de tweede plaats krijgen lokale gemeenten van de GRJR Per 1 januari
2018 de mogelijkheid om een aantal school-gerelateerde Jeugdzorg voorzieningen zelf in te kopen.
Voor Hellevoetsluis gaat het om de voorziening Behandel- en Onderwijsgroep. Wij zijn als gemeente
groot voorstander van lokale inkoop als het gaat om zorgvoorzieningen die dichtbij onze inwoners
georganiseerd kunnen worden en waarbij sprake is van veel lokale samenwerkingspartners. Schoolgerelateerde zorg is bij uitstek een type zorg die in die visie past.
Verder bouwen we verder aan het gebiedsteam van de toekomst. In 2017 wordt invulling gegeven aan
de verbreding van het gebiedsteam door hier ook drangzaken Jeugd aan toe te voegen. Dit in lijn met
één van onze 3d-uitgangspunten, het uitgangspunt om hulp en ondersteuning lokaal aan te bieden,
hiertoe het aanbod in het gebiedsteam te versterken en uiteindelijk, gedwongen maatregelen te
verminderen door het vroegtijdig inzetten van passende hulp en ondersteuning.
Met het gebiedsteam kijken we ook naar een betere aanpak van jongeren die last hebben van een
lichte verstandelijke beperking. In dit licht verbreden we de expertise in het gebiedsteam om licht
verstandelijke beperking te herkennen Zo is er sprake van een verbeterde integrale aanpak van de
medewerkers in het sociaal gebiedsteam.
Van oudsher is participatie gekoppeld aan de gemeentelijke verantwoordelijkheden rond werk &
inkomen. Te zien is dat er sprake is van een toenemend beroep op inkomensondersteunende
maatregelen, mede door toename van het bestand als door een intensievere en gerichte uitvoering van
ons minimabeleid. Dit vereist in de eerste plaats een nadrukkelijker inzet op preventie, zowel wat
betreft de instroom en met name de door- en uitstroom naar werk, als wat betreft een strakke
preventieve aanpak in de schuldhulpverlening. In 2017 ontwikkelen we meerjarenbeleid op een tweetal
elkaar aanvullende terreinen: In het beleidsplan ‘Draagkracht door eigen kracht’ wordt invulling
gegeven aan een integrale benadering en inrichting van minimabeleid en schuldhulpverlening. De
implementatie hiervan zal in de komende jaren stevig de aandacht vragen. De notitie en het plan van
aanpak ‘jeugdwerkloosheid’ zoomt in op maatregelen ter voorkoming hiervan waarbij met name de
focus te liggen op de koppeling tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Tot slot: in het in 2017 op te stellen
bredere participatiebeleid (economie en werkgelegenheid) zal, voortbouwend op de 3d-uitgangspunten,
een actueel beleid worden gepresenteerd.
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5.4 Gezondheid en ontwikkeling
5.4.1 Volksgezondheid en verslavingspreventie
Sturing op gezondheid en ontwikkeling is er op gericht om inwoners van Hellevoetsluis, in het bijzonder
kinderen en jeugd, in staat te stellen zich te laten ontwikkelen en ontplooien tot verantwoordelijke,
actieve, gezonde en vaardige inwoners. De actieplannen ‘Volksgezondheid’ en ‘Verslavingspreventie’
schetsen de te nemen stappen. Ter uitvoering van deze actieplannen is voor de jaren de jaren 2018 en
2019 een beleidsoptie (3.6) opgevoerd ten behoeve van depressiepreventie/eenzaamheid,
verslavingspreventie en watertappunten.
Eén van de bestuurlijke ambities is het stimuleren van Integrale Kindcentra. Binnen een IKC staat ook
het bevorderen van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor peuters met een (taal)achterstand
centraal om zo de peuters optimale ontwikkelkansen mee te geven en een goede start te kunnen
maken op de basisschool.
In voorbereiding op het IKC Sportlaan is er gestart met een pilot aan de Bremstraat. De pilot loopt tot
en met schooljaar 2017-2018. Doel van deze pilot ‘Een vliegende start’, is om de IKC ontwikkeling niet
te vertragen tot het moment van de realisatie van nieuwbouw aan de Sportlaan, maar juist een
vliegende start te geven. De ervaringen van deze pilot kunnen worden gebruikt ten behoeve van de
gehele IKC ontwikkeling (ook voor andere IKC locaties). De pilot zal in 2017 worden geëvalueerd. De
nulmeting die gebruikt wordt voor deze evaluatie is inmiddels afgerond. Om tot een goede evaluatie te
komen is de pilotperiode met een jaar verlengd (schooljaar 2017/18).
Jonge kinderen leren razendsnel. De eerste jaren van een kind zijn heel belangrijk voor hun
ontwikkeling. Het is daarom belangrijk om een plek te bieden waar álle kinderen zich spelenderwijs
kunnen ontwikkelen, zoals binnen een voorschoolse voorziening.
Gemeenten krijgen sinds 2016 extra geld om alle peuters te benaderen voor een plek in een
voorschoolse voorziening. De afspraak tussen Rijk en gemeenten is dat in 2021 alle peuters een
aanbod krijgen. Het gaat hier om peuters die geen VVE indicatie hebben en die geen recht hebben op
kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Het gaat dus om de groep peuters waar bijvoorbeeld één
ouder van werkt (kostwinnersgezinnen). Uitvoering van deze stimuleringsopdracht wordt nog dit jaar
opgepakt en leidt tot een plan van aanpak voor de komende jaren.
Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat
lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Als een
kind zich op zeer jonge leeftijd goed ontwikkelt, profiteert het daar zijn hele leven van. Met de
ontwikkeling van de bieb op school, is het zeer wenselijk om de bieb, gelinkt aan de IKC locaties, uit te
breiden voor kinderen van 0 -4 jaar.
Een uitbreiding van zowel de jeugdcollectie, alsmede een inhoudelijke aansluiting met de thema’s
waarmee gewerkt wordt binnen de kinderopvang. Een leesconsulent helpt de pedagogisch
medewerkers van de opvang op het gebied van voorlezen en leesbevordering. Ook ouders worden
betrokken en bewust gemaakt van het belang van (voor)lezen en opgroeien met boeken. Voor de
uitwerking van zowel de fysieke als inhoudelijke aansluiting met bieb op school voor 0-4 jarigen, gelinkt
aan IKC, is een beleidsoptie opgevoerd (3.5).
5.4.2 Investering in voorzieningen.
De vaststelling van de gebiedsvisie Sportlaan e.o. zijn de kaders neergelegd voor de realisering van
een tweetal grootschalige voorzieningen: De vervanging van het sportcentrum ‘De Eendraght’ en de
realisering van het IKC-Sportlaan. Het nieuwe sportcentrum bestaat uit een sporthal, zwembad
(wedstrijdbad, doelgroepenbad, peuterbad en een recreatief gedeelte) en een sportschool. Het
sportcentrum zal gebouwd worden op het oostelijk deel van de terreinen ‘Vermaat’. De oplevering staat
gepland op 2020.
Het IKC-Sportlaan biedt onderdak aan de Montessorischool/Schoolslag, de Bron (locatie de Brug/
Christinaplaats, Hendrik Boogard/Sportlaan en opvang voor de stichting Kinderkoepel/Schoolslag. Ook
wordt rekening gehouden met het eventueel op termijn huisvesten van de basisschool de Wateringe in
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de brede IKC voorziening. Oplevering is voorzien 1 augustus 2019. De realisering van de beide
voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte leidt tot een onvermijdelijke beleidsoptie (3.3 en
3.4), opgenomen in deze Zomernota

5.5 Toerisme, Cultuur, recreatie en evenementen
Eén van de top-speerpunten van het college richt zich op de versterking van de toeristisch-recreatieve
kracht van Hellevoetsluis. Dit vergt aandacht en investeringen in ontwikkelingen, welke zowel van
belang zijn voor inwoners van Hellevoetsluis als voor bezoekers. Het gaat daarbij om:
 recreatieve infrastructuur en voorzieningen,
 culturele infrastructuur en voorzieningen.
5.5.1 Recreatieve infrastructuur en voorzieningen
De recreatieschappen zijn het samenwerkingsverband voor ontwikkeling en beheer van de
bovenlokale recreatieve voorzieningen. Een vernieuwing van de bestuursstructuur voor de recreatieve
voorzieningen (in het bijzonder de ‘schappen’) speelt al langere tijd maar zal naar verwachting in de
komende periode tot besluitvorming leiden. De doelstelling is om tot een meer slagvaardige structuur te
komen waarbij de samenwerking met andere beheerorganisaties een prominente rol zal krijgen, mede
door de vorming van de Landschapstafels Voorne-Putten en Haringvliet..
In overleg met stakeholders is voor het gebied Quackstrand-Haringvlietdam, als onderdeel van de
Recreatieve Zone, een programma samengesteld. De financiering van de werkzaamheden is
nagenoeg rond en biedt de basis om tot uitvoering over te gaan. Aansluiting is verkregen met de
projecten in het kader van het Droomfonds van de natuurorganisaties en het Uitvoeringsprogramma
Groen van de Provincie.
Het beleidskader voor de samenwerking op Voorne-Putten is bepaald door vaststelling van de Visie op
de Gastvrijheidseconomie. Hiermee ligt tevens de basis voor regionale samenwerking binnen de
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. In dat kader nemen de projecten Hollandse Banen
(routestructuur in de regio voor langzaam verkeer waarbij meer aandacht is voor het recreatieve
gebruik) en Zuidrand (van Voorne Putten; waarbij de relatie tussen land en water wordt versterkt) een
belangrijke plaats in.
De regionale vervoerverbinding met Rotterdam en Dordrecht met de Waterbus over het Haringvliet
wordt gecontinueerd. Voor de meer fijnmazige verbindingen zijn lokale ondernemers in de gelegenheid
deze te verzorgen.
Rekening houdend met een veranderende (watersport)markt, en een verdere aanvulling van het ‘Beeld
van de havens’ zal ook komend jaar ten behoeve van het seizoen 2016/17 gezocht worden naar een
nadere invulling met ‘Historische Zeilschepen’.
De activiteiten van de Stichting Marketing OP Voorne-Putten worden voortgezet op basis van de
financiering van de vier gemeenten via de toeristenbelasting. Hiermee heeft de verantwoordelijkheid
van de ondernemer een plaats gekregen. De verslaglegging over het eerste jaar worden vol
verwachting afgewacht.
Een investering in citymarketing en stadspromotie (zie ook het begrotingsvenster ‘Aantrekkelijke Stad’)
en het merk OP Voorne-Putten is gericht op de lokale en regionale bekendheid van stad en regio. De
lokale Stichting is per 1 januari 2017 gestart.
Om de aantrekkelijkheid van Hellevoetsluis te versterken wordt ook ingezet op een verdere uitrol van
een jaarrond evenementenprogramma, waarbij dit jaar versterkt aandacht is voor de herdenking van de
tocht naar Chatham en, voor onze gemeente, de terugkeer naar Hellevoetsluis.
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5.5.2 Culturele infrastructuur en voorzieningen
Voor de aantrekkelijkheid van Hellevoetsluis, en de Vesting in het bijzonder, is in de afgelopen periode
reeds een aantal stappen gezet. De Koningskade geeft een krachtige invulling aan het museale
karakter van de vesting. Er is een nieuwe stichting Ramtorenschip De Buffel opgericht; in 2017 wordt
onderzocht of het schip in Hellevoetsluis kan blijven en overgedragen kan worden door de gemeente
Rotterdam aan de nieuwe stichting.
Voor de verdere actualisering van het museaal beleid spelen vragen rond de optimalisering van het
bezoekerscentrum, samenwerking tussen museale organisaties, de toekomstmogelijkheden van
Ramtorenschip de Buffel en de ontwikkeling van een Stadsmuseum. Op basis van een onderzoek van
het erfgoedhuis in 2016 is nader in beeld gebracht de inhoudelijke, organisatorische en financiële
mogelijkheden van een stadsmuseum in het droogdok; tevens is een selectie van de collectie van het
huidige stadsmuseum uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is een totaalbeeld geschetst van de
inrichting en de belevingsmogelijkheden van het ‘Marine-kwartier Hellevoetsluis’. De gefaseerde
realisering van het plan is vertaald In eerste fase wordt de urgentie gezien in het borgen van de
inbedding van het ramtorenschip ‘de buffel’ aan de museumkkade (3.7), in afwachting van een verdere
budgettaire vertaling van de ontwikkeling van het plan Saluut!, Marinekwartier Hellevoetsluis.
De laatste cultuurnota dateerde van 2008. In 2017 wordt de nieuwe cultuurnota ‘Meedoen is een kunst’
vastgesteld. Uitgangspunt is dat cultuur voor iedereen is, dus zijn inwoners en organisaties nauw
betrokken in een intensief interactief proces . Er wordt aandacht besteed aan de 5 V’s: verbreding,
verjonging, vernieuwing, versterking en verbinding. Bij deze laatste gaat het ook om de verbinding
tussen cultuur en het sociaal domein.
Het cultuurhuis is eind 2016 opgeleverd. De officiële opening heeft plaats gevonden op 23 februari. In
lijn met de ambitie uit het collegeprogramma is de inrichting van het plein in relatie tot de rest van de
omgeving (Opzoomerlaan, Affuitenloods, kerk) onderzocht en uitgewerkt. Een Modellenstudie biedt
beeld en raming van de integrale herinrichting van de openbare ruimte Opzoomerlaan rond
affuitenloods en cultuurhuis. Naar verwachting is een aanvullend bedrag nodig om de plannen
helemaal uit te voeren. Hiervoor wordt een optie (3.8) bij de zomernota 2017 opgevoerd.

5.6 De beleidsopties
nr

beleidsopties

2018

exploitatie
2019
2020

2021

investeringen
2018
2019

Sociale stad
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

loon-/prijsontwikkeling subsidies
Ploegschaar renovatie
Sportcomplex (20170217)
IKC incl inrichting openbare ruimten (20170062)
Bibliotheek op school/peuters
VGZ beleid verslavingszorg
De Buffel
Plein cultuurhuis en omgeving

50.000
46.600
29.500
60.000

50.000
12.054
100.000
31.600
22.500
60.000
22.345

50.000
12.054
31.600
2.500
60.000
22.345

50.000
12.054
148.338
262.902
31.600
2.500
60.000
22.345

300.000

700.000

(De bedragen die vóór een investering staan betreffen de kapitaallasten van die investering die ten laste van de exploitatie komen.)
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6

BETAALBARE STAD

6.1 Actueel meerjarenperspectief in beeld
Hieronder is een samenvatting gegeven van de elementen die op dit moment van invloed zijn op het
begrotingssaldo in meerjarenperspectief.
financieel meerjarenperspectief

2018

2019

2020

2021

berap 2016-2
berap 2017-1
beleidsopties
meicirculaire
afronden begrotingssamenstelling

-70.600
777.700
-549.645
pm
pm

19.200
629.800
-630.127
pm
pm

24.200
629.800
-634.506
pm
pm

24.200
629.800
-1.011.746
pm
pm

totaal

165.455

26.873

27.494

-349.746

+ = voordeel / - = nadeel

6.2 De Meicirculaire
De informatie over de meicirculaire wordt na verschijning als een afzonderlijk erratum toegevoegd aan
deze Zomernota.
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6.3 Beleidsopties totaaloverzicht

exploitatie
nr

beleidsopties

investeringen

2018

2019

2020

2021

2018

8.025
6.200
84.920
7.500
6.000
9.000
70.925

8.025
6.200
84.920
7.500
9.000
70.925

8.025
6.200
84.920
7.500
6.000
9.000
70.925

75.000

6.200
84.920
7.500
9.000
70.925

4.018
50.000
1.000
40.000
35.000
9.040

4.018
50.000
1.000
40.000
130.379
35.000
9.040

4.018
50.000
1.000
130.379
35.000
9.040

100.000

50.000
30.000
40.000

50.000
12.054
100.000
31.600
22.500
60.000
22.345

50.000
12.054
31.600
2.500
60.000
22.345

50.000
12.054
148.338
262.902
31.600
2.500
60.000
22.345

630.127

634.506

1.011.746

2019

Dienstbare stad
1.1
1.2
1.3
1.4 a
1.4 b
1.5
1.6

Vervangen 4 digitale borden
digiD audit testserver
senior strategisch HR adviseur
Dienstverlening- en klant ervarings onderzoeken (20170155)
Burgeronderzoek waar staat je gemeente (20170155)
Op locatie bezorgen van reisdocumenten (20170019)
informatieveiligheid (20170108 & 201700268)

Aantrekkelijke stad
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5 a
2.5 b
2.6
2.7
2.8

Actieplan toegankelijkheid verbeteren Noodhulpdiensten
Gladheidbestrijdingsbeleid (20170270)
Installatieverantwoordelijkheid
Energie transitie (spoor C)
Toekomstbestendig hoofdwinkelcentrum De Struytse Hoeck
Beheerskosten winkelcentrum (extra) na realisatie
Opwaarderen entree Vesting
Retail- en Werklocaties (spoor B)
Een betere Bereikbaarheid & Mobiliteit (spoor D)

10.000
55.000

935.000
225.000

Sociale stad
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

loon-/prijsontwikkeling subsidies
Ploegschaar renovatie
Sportcomplex (20170217)
IKC incl inrichting openbare ruimten (20170062)
Bibliotheek op school/peuters
VGZ beleid verslavingszorg
De Buffel
Plein cultuurhuis en omgeving

totaal
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50.000
46.600
29.500
60.000

549.645

300.000

700.000
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2.310.000

6.4 Technische uitgangspunten begroting 2018
6.4.1 Bestuurlijk
De begroting en alle jaarschijven van de meerjarenbegroting dienen sluitend te zijn. De begroting
voldoet aan de relevante bepalingen uit de ‘Financiële verordening gemeente Hellevoetsluis 2017’ en
het (nieuwe) Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten. De financiële kaders voor de opzet van
de begroting 2018 zijn de jaarschijf 2018 van de meerjarenbegroting 2017-2020, de Zomernota 2017
en de door het college van burgemeester en wethouders/raad vastgestelde beleidsnota’s, notities
enzovoorts. De afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn, conform het beleidsprogramma, gebaseerd op
100% dekking van de kosten inclusief de fictieve BTW-component. In de rioolheffing wordt conform het
vastgestelde Watertakenplan 2017 – 2020 rekening gehouden met reserveringen voor toekomstige
vervangingen. De overige tarieven waar onder de belastingen zullen, conform het beleidsprogramma,
niet meer dan trendmatig stijgen. Voor 2018 wordt voorshands uitgegaan van 1%.
De stijging van de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt
bedraagt plus 0,9% ten opzichte van de geraamde bijdrage over 2017.
De ontvangen (rijks)bijdragen voor het onderwijs zullen blijvend besteed worden aan het onderwijs.
Eventuele kortingen op bijdragen zullen worden verrekend met het budget Onderwijs. Bij de
jaarrekening zal een onder- of overbesteding worden verrekend met de Reserve Onderwijs, voor zover
de reserve dat toelaat.
6.4.2 Fysieke structuur
Prognoses aantallen inwoners
Als gevolg van het aantrekken van de economische ontwikkelingen en daarmee de koopbereidheid van
(nieuwe) woningen is het teruglopen van het aantal inwoners gestopt. De oplevering van nieuwe
woningen levert een geringe stijging van het aantal inwoners op. Nog steeds wordt uitgegaan, als
gevolg van de vergrijzing en gezinsverdunning, van 1 inwoner per nieuw opgeleverde woning.
Voorshands wordt daarom nu uitgegaan van een redelijk stabiel aantal inwoners van rond de 38.800.

Aantal inwoners

per 1 januari

38.634
38.722
38.800
38.800
38.800
38.800

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Prognoses ontwikkeling aantallen woonruimten/oplevering woningen per jaar
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Geplande productie

In het jaar

95
150
192
130
90
84

2017
2018
2019
2020
2021
2022
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6.4.3

Financieel technisch

Looncomponenten
Loonkostenontwikkeling 2017 (exclusief incidenteel)
Loonkostenontwikkeling 2018 (exclusief incidenteel)
Bijdrage levensloop geboren na 1949
Eindejaarsuitkering
Incidentele salarismaatregelen (projecttoelage/gratificatie)
Opleidingsbudget gemeente breed
Opleidingsbudget afdelingsniveau

0,40%
0%
1,50%
6%
1,25%
0,25%
1,00%

Prijscomponenten
Prijsontwikkeling 2018
Compensatie gemeenschappelijke regelingen 2018
Compensatie verenigingen en instellingen

1,00%
0,90%
0%

De basis voor de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is de meicirculaire 2017
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
6.4.4 Rentepercentages 2018-2021
Met betrekking tot de rentepercentages kan worden opgemerkt dat in de nieuwe voorschriften BBV
daarvoor bindende richtlijnen zijn gegeven. Die komen er op neer dat er enerzijds sprake is van toe te
rekenen rente aan grondexploitaties op basis van te betalen renten in relatie tot de verhouding
eigen/vreemd vermogen en anderzijds een omslagpercentage. Dit omslagpercentage is afhankelijk van
de geraamde rentelasten op basis van de te betalen rente op reeds afgesloten geldleningen in relatie
tot de boekwaarde. Het in te schatten rentepercentage in de toekomst is daarbij van ondergeschikt
belang geworden.

6.5 Technische aanpassing Gemeentefonds
De gemeenten werken op een aantal punten nauw samen om de uitvoering van publieksdiensten te
stroomlijnen en de toegankelijkheid ervan te vergroten. Bijvoorbeeld in het kader van de Digitale
Agenda 2020. De financiering van dergelijke gezamenlijke gemeentelijke activiteiten verliep tot en met
2017 door een uitname uit het Gemeentefonds (na goedkeuring ervan door de Algemene
Ledenvergadering van de VNG), die BZK uitbetaalde aan de VNG. Met ingang van 2018 wordt de
financieringsroute aangepast. De middelen voor de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten worden
vanaf dat moment niet meer onttrokken aan het Gemeentefonds maar naar rato bij alle gemeenten
opgevraagd (gefactureerd) door de VNG, die de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten organiseert en
uitvoert. Daartoe wordt het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering in het leven geroepen. De
bijdrage van de gemeenten aan het fonds is even groot als de uitname die het ministerie van BZK uit
het Gemeentefonds zou hebben gedaan. De technische aanpassing pakt dus budgettair neutraal uit.
Jaarlijks legt de VNG aan alle gemeenten verantwoording af over de gezamenlijke gemeentelijke
activiteiten in de Algemene Ledenvergadering.
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7 AFKORTINGENLIJST
pagina
6

7

8

9
10

12

13

16
17

19
22

23
26
27
28
30
38
40

afkorting
GR
o.g.v.
Awbz
Wmo
OnOvOn
VP
Wsw
RHO
e.o.
IKC
KB3
WZ
WSV
GOA
m.n.
t.a.v.
BVH
CPH
HAP
JOGG
IHP
p.o en v.o.
OZB
VRR
LTHG
B-CBA
QR-code
RIEC
ICT
eNIK
ROB
SaLeZa
VP
BVH
IKC
MRDH
PZH
REO VP
AI-laan
VNG
VGZ
BBV
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betekenis
Gemeenschappelijk Regeling
op grond van
Algemene wet bijzondere ziektekosten
Wet maatschappelijk ondersteuning
Onderwijs Overheid Ondernemers
Voorne Putten
Wet sociale werkvoorziening
RHO adviseurs voor leefruimte
en omgeving
Integraal Kind Centrum
Kickersbloem 3
Westzijde
Watersportvereniging
Gemeentelijk Opsporingsambtenaar
met name
ten aanzien van
Beheer Vergunningen en Handhaving
Cultuur platform Hellevoetsluis
Huisartsenpost
Jongeren Op Gezond Gewicht
Integraal Huisvestingsplan
Primair- en voortgezet onderwijs
Onroerende zaakbelasting
Veiliheidsregio Rotterdam – Rijnmond
Lokaal Team Huiselijk Geweld
Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyse
Quick Response –code
Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
Informatie- en communicatietechnologie
Electronisch aanvragen van de Nationale IdentiteitsKaart
Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid
Samenlevingszaken
Voorne-Putten
Beheer, Vergunningen en Handhaving
Integraal Kind Centrum
MetropoolRegio Den Haag
Provincie Zuid Holland
Regionaal Economisch Overleg Voorne-Putten
Amnesty International-laan
Vereniging Nederlandse Gemeentes
VolksGezondheidsZorg
Besluit Begroting & Verantwoording
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