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Verkenning
bestuurlijke toekomst

De Brielse politiek beslist naar verwachting in de eerste helft van 2020 over de bestuurlijke
toekomst van de gemeente Brielle. Alle gemeenteraadsleden willen samen met het college van
burgemeester en wethouders graag van u weten wat u belangrijk vindt voor Brielle. Zo kan er
-mede op basis van uw ideeën en argumenten- uiteindelijk een afgewogen politiek besluit
genomen worden: waar willen we met Brielle naartoe en welke bestuurlijke constructie past
daarbij? Gaat Brielle fuseren of blijft Brielle zelfstandig en gaat er nog meer samengewerkt
worden in de regio. In deze Brielle Informeert willen we u op de hoogte stellen van dit proces.

Verkenning van de
bestuurlijke toekomst?
Hoezo?

De gemeente Brielle heeft -net als alle andere
gemeenten- de afgelopen jaren meer taken gekregen. Zo zijn we verantwoordelijk geworden voor de
jeugdzorg en zorgt de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ervoor dat Brielle mensen helpt die
thuis wonen en ondersteuning nodig hebben. Maar
ook bijvoorbeeld de manier waarop we aan onze
energie komen. De vraagstukken waar wij als
gemeente mee te maken hebben, worden lastiger en
het op een goed niveau uitvoeren van onze taken
komt steeds meer onder druk te staan.
Daarom werken we al heel veel samen met andere
gemeenten op Voorne-Putten en verder in onze
regio. Zonder samenwerking lukt het niet. We
kunnen het niet allemaal zelf regelen en betalen.
We zijn al een tijd aan het zoeken naar de juiste vorm
van samenwerking. Uitgangspunt is om de inwoners,
ondernemers, maatschappelijke- en culturele
instellingen en verenigingen zo goed mogelijk van
dienst te zijn. Daarvoor is het nodig dat alle politici en
bestuurders te weten komen wat u belangrijk vindt
en waarom. Dat is de reden dat we de komende
maanden vragen naar uw mening, luisteren naar uw
argumenten en met u in gesprek gaan.
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Interview Gregor Rensen
en Henk Abrahams

Kansrijke opties
De Brielse gemeenteraad heeft al een voorselectie
gemaakt, in het voorjaar zijn er drie kansrijke opties
uitgekozen voor de bestuurlijke toekomst (voor het
achtergrondstuk hierover kunt u naar www.brielle.nl
en dan zoeken op ‘Open blik op de toekomst’). Dat
zijn (in willekeurige volgorde): 1. Brielle blijft zelfstandig en gaat nog meer samenwerken. 2. Een bestuurlijke fusie met Westvoorne en Hellevoetsluis 3. Een
bestuurlijke fusie op heel Voorne-Putten (optie 2 +
Nissewaard).
Het is een ingewikkeld vraagstuk, alle opties hebben
voors en tegens. Bovendien wordt in andere betrokken gemeenten ook gezocht en de uitkomsten
daarvan hebben we als Brielle niet in de hand. Toch
is het aan de Brielse politiek om uiterlijk in 2020 een
keuze te maken. Om een afgewogen besluit te
nemen, willen gemeenteraadsleden en burgemeester en wethouders over zoveel mogelijk informatie uit
de samenleving beschikken, zodat scherp wordt wat
belangrijk is voor Brielle, in welke bestuurlijke
constructie dan ook. Hoe zou een gemeente in uw
ogen optimaal kunnen functioneren? Wilt u bijvoorbeeld bij het aanvragen van een paspoort vooral snel
geholpen worden of hecht u meer waarde aan een
persoonlijke benadering? Over dit soort vragen wil
de politiek met u in gesprek om de bestuurlijke
toekomst van Brielle te verkennen.

4 En verder?
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Interview
Een belangrijk proces, maar ook spannend en leuk. Zo omschrijven burgemeester Gregor
Rensen (voorzitter stuurgroep) en CDA raadslid Henk Abrahams (voorzitter projectgroep)
het traject op weg naar een politiek besluit over de bestuurlijke toekomst van Brielle.
In dit interview vertellen Rensen en Abrahams hoe en waarom inwoners, ondernemers
en het maatschappelijk middenveld worden betrokken.
Een stuurgroep, een projectgroep en werkgroepen
waar alle politieke partijen en leden van het college
van burgemeester en wethouders in vertegenwoordigd zijn. Deze opzet is gekozen om het proces goed
te laten verlopen. Rensen: “Dit doe je niet elk jaar, zo
intensief over de toekomst van je gemeente nadenken. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk, omdat
de situaties van gemeenten fors zijn veranderd de
afgelopen jaren. Er komen steeds meer taken en
verantwoordelijkheden op ons af. Hierdoor is
samenwerken enorm belangrijk. Er is geen gemeente meer, zelfs Rotterdam niet, die in z’n eentje
gemeente kan zijn. Een van de opties voor Brielle is
zelfstandig blijven en samenwerken, maar als dat
samenwerken niet voldoende vertrouwen biedt dat
je daarmee je taken nog kunt doen, is opschalen
naar een fusie ook denkbaar.”
Abrahams: “Ik denk dat dit ook een leuk proces is.
Niet alleen voor de voorzitters van de stuurgroep en
de projectgroep, maar ook voor inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld die hieraan
kunnen deelnemen. Het is leuk dat je als samenleving input kan geven aan je eigen toekomst en dat je
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ziet dat er ook wat mee gebeurt. We moeten vooruitkijken en vooruitkijken is ook wel weer spannend.”
Hoe gaat het proces eruit zien?
Rensen: “Het is ontzettend belangrijk om dit proces,
dat behoorlijk uniek is, zorgvuldig te doen. We willen
het uiteindelijke besluit nemen met zoveel mogelijk
input vanuit de samenleving. Kortom: iedereen die
zich betrokken voelt bij Brielle willen we graag op
een of andere manier betrekken. En daar is een hele
serie aan acties voor bedacht.”
Abrahams: “Omdat we breed mensen willen laten
deelnemen moeten ook veel mensen informatie
krijgen, daar is dit blad een voorbeeld van. Verder
willen we weten welke gevoelens en argumenten er
leven. Daar hebben we een vragenformulier in de
vorm van een routekaart voor gemaakt. Op basis
daarvan is het de bedoeling om in een volgende fase
de argumenten op een rij te zetten. Wat zijn de vooren nadelen? Vervolgens willen we een gefundeerde
discussie voeren die richting geeft aan wat we
uiteindelijk met z’n allen willen bereiken. Die discussie zou dan ergens eind van het jaar in stadsdebatten plaats moeten vinden.”

Rensen: “Het doel is zoveel mogelijk Briellenaren te
bereiken. Ik vind dat we een hele leuke manier
hebben gevonden om aandacht voor het project te
trekken. Binnenkort kunnen de mensen een heel
merkwaardig autootje door Brielle zien rijden en op
verschillende plaatsen zien stoppen. Die hebben we
de MoBrielle Eenheid genoemd. Bij dat autootje,
bemand door raadsleden en bestuurders, kun je veel
informatie krijgen, maar kun je ook je opvattingen
kwijt, in gesprek gaan en een vragenformulier
ophalen en invullen. Dat is een manier om extra
attentie te krijgen voor dit project. En voor de
stadsdebatten gaan we natuurlijk ook zoveel mogelijk mensen uitnodigen. Via Briels Nieuwsland en
social media worden mensen de komende weken en
maanden regelmatig op de hoogte gehouden.
Kortom: verschillende middelen om een zo groot
mogelijke groep mensen te bereiken.
Wat willen jullie weten van bewoners,
ondernemers en maatschappelijk middenveld?
Rensen: “Uiteindelijk is de hoofdvraag: hoe ziet de
toekomst van Brielle eruit? Je hoopt natuurlijk dat
mensen iets willen vertellen over waar hun voorkeur
naar uit gaat. Daar komen misschien ook allerlei
emoties bij te pas. Voor alle drie varianten (zelfstandig, fusie met Voorne, fusie met Voorne-Putten) zijn
allerlei argumenten te bedenken. Ze hebben ook
allemaal verschillende consequenties. Die willen we
ook zoveel mogelijk in beeld proberen te krijgen. Als
Brielle zelfstandig blijft, dan kun je misschien financieel meer problemen verwachten dan wanneer je in
de toekomst gaat fuseren. Maar als je fuseren het
beste vindt, dan moet je wel de identiteit van Brielle
veilig stellen en de eigenheid van Brielle kunnen
waarborgen. We willen graag van onze inwoners,
ondernemers en maatschappelijk middenveld weten:
wat vind je nou belangrijk bij een gemeente, wat
verwacht je van het bestuur van een gemeente, en
hoe kijk je tegen samenwerking aan? “
Abrahams: “Weten wat de consequenties zijn, is heel
belangrijk. Mensen hebben uiteindelijk maar één
vraag: wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit
voor mijn onderneming, vereniging of als burger?
De vraag is ook hoeveel er gaat veranderen. Als jij
als Briellenaar een vraag hebt over de Wmo en je
kunt in de toekomst nog gewoon hier naar het
gemeentehuis, dan is er voor jou helemaal niks
veranderd. Maar als je daarvoor naar een andere
plaats moet, dan is de verandering natuurlijk groter.”
Rensen vult aan: ”Dan gaat het over de kwaliteit en
bereikbaarheid van de dienstverlening van de
gemeente, we verwachten dat daar heel veel vragen
of opmerkingen over zullen komen. Tegelijkertijd:
Brielle staat niet alleen. Op het moment dat onze
inwoners en ondernemers een voorkeur hebben

voor fuseren, dan hebben we wel die andere
gemeenten nodig die dan ook hetzelfde willen, we
kunnen niet in ons eentje fuseren. Dat gaan we ook
met de andere gemeenten bespreken, want ook hun
opvattingen moeten we meewegen in het advies dat
we begin volgend jaar aan de gemeenteraad voor
gaan leggen over de bestuurlijke toekomst van
Brielle.”
Hoe wordt al die input gebruikt bij
het uiteindelijke besluit?

CDA raadslid
& voorzitter
projectgroep
Henk Abrahams
Abrahams: “De projectgroep bereidt een voorstel
voor op basis van alle verkregen input vanuit de
diverse geledingen. Dit wordt aangeboden aan de
stuurgroep. Deze becommentarieert het en geeft
goedkeuring ter finalisering. Hierna biedt zij het aan
aan de gemeenteraad. Zo krijgt de raad een rapport
aangeboden dat breed gedragen is en waarop in het
begin van 2020 een beslissing door de raad genomen kan worden over hoe de bestuurlijke toekomst
van Brielle er uit gaat zien.”

Burgemeester
& voorzitter
stuurgroep
Gregor Rensen
Rensen: “Alle politieke fracties trekken in dit traject
samen op. Pas aan het einde van het proces, als er
een keuze moet worden gemaakt, moeten ze een
eigen standpunt bepalen. Ik hoop dat ze dan
allemaal achter het voorstel van de projectgroep
staan. Een breed gedragen voorstel is belangrijk.
Het zou dus heel erg fijn zijn als we met een unaniem
besluit van de gemeenteraad het proces kunnen
afronden. Dat zou het allermooiste zijn.”
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En verder?
Deze folder geeft lang niet alle antwoorden.
Het is onze bedoeling om u regelmatig op
verschillende manieren te informeren,
waaronder via de social media kanalen
van de gemeente.
Onderwerpen die de komende tijd onder
meer aan de orde komen:
• Hoe staat Brielle er nu financieel voor?
• Wat zijn de consequenties van de
verschillende opties?
• Hoe verloopt een proces van
een eventuele fusie?

Interlynx | strategisch reclamebureau

Mochten er andere vragen opkomen,
dan proberen we die ook te beantwoorden.
Actueel en multimediaal.

Nieuwsgierig?
Nieuwsgierig naar het vervolg van dit proces?
Volg ons dan ook via Facebook: @gemeente.brielle
of Twitter: @gemeentebrielle
En houd www.brielle.nl in de gaten.
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën, suggesties of
klachten? Mail naar: bestuurlijketoekomst@brielle.nl

Ook in het Briels Nieuwsland
ingevouwen vindt u het vragenformulier. Hier heeft u de mogelijkheid om uw mening te geven over
een aantal vragen die we aan u
voorleggen.
Deze input wordt verzameld en
verwerkt zodat gemeenteraad en
college van burgemeester en
wethouders die informatie kunnen
gebruiken voor het uiteindelijke
besluit over de bestuurlijke
toekomst van Brielle.

Colofon
Brielle informeert is een uitgave
van het gemeentebestuur
van Brielle
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Eindredactieadres:
Gemeente Brielle
Postbus 101, 3230 AC Brielle

