Al vanaf 2013, na de bestuurskrachtmeting, was het voor onze CDA-fractie duidelijk dat
we samen met de gemeenten Brielle en Westvoorne zouden moeten proberen tot een verdergaande, niet-vrijblijvende samenwerking te komen. Voorwaarde voor onze fractie was en dat is ook altijd zo gebleven - dat de manier waarop dat vorm gegeven zou worden,
door alle drie de gemeenten gedragen zou worden.
Voor ons is de stip op de horizon steeds een gemeentelijke herindeling geweest. De reden
daarvoor is dat wij Brielle en Westvoorne zien als onze natuurlijke partners; we hebben zoveel gemeenschappelijk, zoveel raakvlakken. We liggen alle drie op een prachtig stuk van
Voorne, met aan alle kanten water om ons heen: rustig water zoals het Brielse Meer, ruiger water zoals het Haringvliet en natuurlijk bij Westvoorne de zee!
Ieder van ons heeft haar unieke, eigen stukje geschiedenis. Ook daarin speelt het water
steeds een belangrijke rol. We hebben heel bijzondere natuur op Voorne. We hechten alle
drie veel aan cultuur en koesteren die dan ook. Door samen te gaan kunnen we die sterke
punten nog meer versterken én uitdragen: de nieuwe gemeente op Voorne als een zeer
aantrekkelijke gemeente voor onze inwoners om te wonen en te recreëren, voor ondernemers om zich te vestigen, voor toeristen om te genieten van al het moois dat we als één
gemeente Voorne kunnen bieden.
Een tweede belangrijk punt voor ons is versterking van de bestuurskracht. We kunnen als
nieuwe gemeente een sterkere speler zijn in de regio, in het Rijnmondgebied, binnen de
MRDH, bij de Provincie.
Een derde argument betreft onze inwoners. Zij verdienen het dat we samen gaan, omdat
we alleen zo kunnen toewerken naar een optimale dienstverlening, waarbij de kracht van
het beleid en de uitvoering optimaal tot hun recht komen. Met al die taken die al naar ons
toegekomen zijn, maar die ook in de toekomst nog komen, lukt dat alleen als we samengaan en dan dus ook over een grotere organisatie kunnen beschikken.
Daarmee komen we op ons vierde punt, onze medewerkers. De medewerkers van de
nieuwe gemeente krijgen meer perspectief. Specialisten worden nu in alle drie de gemeenten vaak ingehuurd; straks kunnen eigen medewerkers zich ontwikkelen tot specialisten, binnen de nieuwe, eigen organisatie, waardoor ook meer mogelijkheden ontstaan
om door te stromen. Door de schaalgrootte is de kwetsbaarheid binnen de organisatie, die
elk van de drie gemeenten nu kent, flink afgenomen, wat een positief effect heeft op de
werkdruk. Bij het inrichten van de nieuwe organisatie is goed ingespeeld op de laatste ontwikkelingen waar gemeenten mee geconfronteerd worden; de vraag van inwoners en een
goede dienstverlening zijn daarbij leidend. De nieuwe gemeente is zo een aantrekkelijke
werkgever geworden met een prettig, uitdagend werkklimaat waar onze eigen medewerkers maar ook nieuwkomers met plezier in werken.
Voor de nieuwe gemeente is bewust gekozen voor een wijk- en kernenbenadering,
Om de afstand bestuur en medewerkers enerzijds, burgers anderzijds klein te houden en
inwoners de gelegenheid te geven vanuit hun betrokkenheid bij hun eigen leefomgeving te
participeren bij het beleid is gekozen voor een wijk- en kernenbenadering, waarbij we uitgaan van een tiental kernen: Brielle, Vierpolders en Zwartewaal, Oostvoorne, Rockanje
en Tinte, Oudenhoorn, Nieuwenhoorn, Nieuw-Helvoet en Hellevoetsluis, waarbij de laatste
dan weer uit een viertal wijken bestaat. Deze kernenbenadering tezamen met het actief
betrekken van de inwoners, met een transparant beleid en een goede communicatie biedt
de beste garantie voor het behoud van de eigen identiteit.
Het is juist die combinatie van behoud van wat waardevol is en tijdig en goed inspelen op veranderingen die op ons afkomen waarin de kracht van de nieuwe gemeente
op Voorne zal liggen.

De CDA-fractie stemt van harte in met het volgende besluit
1. Het voornemen uit te spreken tot een gemeentelijke herindeling met de gemeenten
Brielle en Westvoorne, bij voorkeur per 1 januari 2023;
2. Het college op te dragen om hiertoe samen met de colleges van Brielle en Westvoorne een gezamenlijk te nemen principebesluit voor te bereiden. Voor besluitvorming in
april 2020;
3. Het college op te dragen nader overleg te voeren met de gemeenten Brielle en Westvoorne over afstemming thema’s en dossiers.
De CDA-fractie is erg blij met dit besluit.
We zien dan ook met veel vertrouwen het vervolgproces tegemoet, waarbij we één belangrijk punt nog willen benoemen. Wat we vaak te horen kregen, zowel van onze inwoners als van onze medewerkers is de wens om hen goed mee te nemen in het verdere traject en hen goed te blijven informeren. En met die wens zullen we zeker rekening houden.
(Uitgesproken door de CDA-fractievoorzitter Cilia Meerman tijdens de gemeenteraadsvergadering
van 5 maart 2020)

