KLANKBORDGROEP RADEN VOORNE-PUTTEN
Verslag van de vergadering van 12 februari 2018
Aanwezig: M.H.C. Bakker (voorzitter en raadslid Hellevoetsluis), M.C. Vinke (raadslid Westvoorne), Y.
de Groot (raadslid Brielle), E. de Bruijn (strategisch programmabureau), S. Makay (griffier
Nissewaard), R. de Vries (griffier Westvoorne) en H.J. van der Wel (griffier Hellevoetsluis).
Afwezig: J. van Dijk (raadslid Nissewaard), H. Kap (raadslid Hellevoetsluis), W. Struijk (raadslid
Nissewaard), E.W. van Blom (raadslid Westvoorne) en T. van der Hoek-Bergeijk (raadslid Brielle).
1. Opening en mededelingen
De heren Van Dijk, Struijk en Kap en de dames Van Blom en Van der Hoek-Bergeijk zijn met
kennisgeving afwezig.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
3. Vaststellen verslag klankbordgroepvergadering 20 september 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Evaluatie klankbordgroep en aanbeveling naar nieuwe raden
De voorzitter memoreert dat in de vorige vergadering reeds afgesproken is in deze afsluitende
bijeenkomst van de klankbordgroep in deze raadsperiode een evaluatie zou plaatsvinden. Vanuit de
griffiers is hiervoor een aanzet gemaakt.
Zij verzoekt de raadsleden om een reactie.
Mevrouw De Groot geeft aan dat de wens van de raden (noot: zoals geuit in een motie in november
2011) om nadrukkelijker betrokken te zijn bij het samenwerkingsproces op Voorne Putten nooit echt
een behoefte is geweest van de stuurgroep c.q. de colleges. Er is aan de klankbordgroep weinig
bijdrage gevraagd door de stuurgroep maar ook op eigen initiatief van de klankbordgroep weinig
bijdrage geleverd. Daarenboven bleek het telkens moeilijk om de volledige klankbordgroep bij elkaar
te krijgen. Naar haar mening heeft de klankbordgroep op dit moment weinig tot geen toegevoegde
waarde meer en is opheffing daarvan de meest logische conclusie.
De heer Vinke merkt op dat de interactie met de eigen raad niet echt tot stand gekomen is. Ook de
interactie met de stuurgroep, later regiegroep, is er eigenlijk nooit echt geweest. De
voortgangsrapportages van het strategisch programmabureau verschaffen overigens wel een goed
beeld van wat zich afspeelt. Zijn mening is dat er, zeker de laatste jaren, door de klankbordgroep zelf
te weinig aan getrokken is om de zelf beoogde rol ook waar te maken.
De voorzitter constateert dat de portefeuillehoudersoverleggen inmiddels leidend zijn in het
samenwerkingsproces en dat de stuurgroep niet toevallig tegenwoordig regiegroep heet en veel
minder zelf op de inhoud zit. Dat maakt de oorspronkelijk beoogde rol van de klankbordgroep
overbodig.
Ook de griffiers en de heer De Bruijn constateren dat in feite op dit moment louter de rol van de
klankbordgroep m.b.t. de radenbijeenkomsten uit de verf komt, waarbij ook gezegd moet worden dat
de (praktische) invulling daarvan dan weer vooral vanuit de griffiers en/of het strategisch
programmabureau wordt opgepakt.
De voorzitter vat samen dat de eenduidige conclusie van de aanwezigen is dat de klankbordgroep de
facto geen toegevoegde waarde meer heeft en opgeheven kan worden.
Richting de nieuwe raden adviseren de aanwezige raadsleden vooral gezamenlijk iets te doen richting
metropoolregio. De heer De Bruijn geeft dat over een voorstel daartoe voor de nieuwe raden al wordt
nagedacht.
5. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
6. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en sluit de vergadering.

