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AANBIEDING AAN DE RAAD
 
 
 
Hierbij bieden we u de Concernbegroting 2018-2021 aan. De begroting vertaalt de ambities voor het 
laatste jaar van de lopende collegeperiode, een periode die, gelet op de opgaven waar we mee te maken 
hebben, veel zal vragen van de bestuurlijke en organisatorische kracht. Nieuwe 
gemeenteraadsverkiezingen staan gepland voor 21 maart 2018 en dus zal dit college in het voorjaar door 
een nieuw college worden vervangen, uiteraard afhankelijk van de uitslag van genoemde verkiezingen.
In deze aanbieding staan we kort stil bij de belangrijkste bestuurlijke opgaven. In een financieel 
perspectief presenteren wij u een geactualiseerd beeld van de meerjarenbegroting 2018-2021.

Begroting en programmavensters
De Concernbegroting is opgebouwd uit drie delen:
0. Aanbieding aan de Raad;
1. De Programma’s;
2. De Paragrafen.
 
In Deel 1, de Programma’s worden de volgende vier programma’s gepresenteerd:
1. Dienstbare stad;
2. Aantrekkelijke stad;
3. Sociale stad;
4. Betaalbare stad;
 
Het Collegeprogramma ‘Een Sterke Stad - met een Menselijke Maat’  is ook ingedeeld op basis van vier 
programma’s.
 

Programmatisch sturen
In het Programma Dienstbare Stad bewaken we de belangrijke lokale overheidstaken waar we ons in de 
komende periode voor gesteld zien. Ook de strategische regionale inbedding van Hellevoetsluis heeft 
daarbij onze aandacht. Daarbij hebben we oog voor onze organisatie en met name voor onze 
medewerkers. Ook de wijze waarop we willen communiceren met en onze diensten willen verlenen aan 
bewoners, bedrijven en instellingen in de stad is één van onze speerpunten in de komende periode.
In het Programma Aantrekkelijke Stad bezien we met name de infrastructurele en fysieke kant van de 
stedelijke ontwikkeling en de openbare ruimte in onze stad in relatie tot een snel veranderende 
samenleving en de huizenmarkt. We benoemen er ook de visie die we hebben op de veranderende 
woonwensen in Hellevoetsluis. Dit programma behelst daarnaast de ontwikkeling van onze lokale 
economie, het beheer van de openbare ruimte en met name de exploitatie van onze watersporthavens.
In het Programma Sociale Stad komen onder andere de ingrijpende wettelijke veranderingen in het 
sociaal domein aan de orde en bespreken we op welke wijze we samen met bewoners en 
maatschappelijke organisaties de kwaliteit van de stad verder willen ontwikkelen. Dit programma gaat 
ook over cultuur, recreatie en toerisme en evenementen in onze stad en regio.
Het Programma Betaalbare Stad geeft inzicht in de algemene dekkingsmiddelen en bevat een aantal 
elementen waaraan een gemeentebegroting volgens de voorschriften moet voldoen. De speerpunten 
voor het financiële beheer zoals opgenomen in het collegeprogramma worden weergegeven en er wordt 
ingegaan op de financiële positie van de stad.
 

Integraal en procesgericht
De vier programma’s in deze begroting overschrijden op tal van onderdelen de traditionele 
afdelingsgrenzen. Dat is goed. Meer en meer worden de beleids- en bedrijfsprocessen dwars door de 



bestaande afdelingen heen georganiseerd. Dat is tevens het gevolg van de ontwikkeling die is ingezet naar 
een procesgestuurde organisatie. Een en ander houdt rechtstreeks verband met de overheidsorganisatie 
die we willen en moeten zijn en met de maatschappelijke opgaven die we ook het komende jaar weer het 
hoofd moeten bieden.

De bestuurlijke missie
De missie van Hellevoetsluis is als volgt door ons vastgesteld:
 

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.
 
 

Toelichting
Het krachtenveld waarin gemeenten moeten opereren verandert nog steeds erg snel. Dat vergt een 
sterke stad, een sterk bestuur en een sterke organisatie. In 2015 heeft er een ingrijpende stelselwijziging 
in het sociale domein plaatsgevonden. Drie belangrijke wetten zijn gedecentraliseerd en de gemeente is 
hiervan het beleidsmatige en uitvoerende orgaan geworden. Daarnaast speelt de mogelijke vorming van 
een ambtelijke fusie. 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 de 
wijziging van de bevolkingssamenstelling 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.

De bestuurlijke visie
Waar wil de gemeente Hellevoetsluis naartoe op de korte, de middellange en de lange termijn? De visie is 
ontleend aan het Collegeprogramma ‘Een Sterke Stad’ - met een menselijke maat, 2014-2018, aangevuld 
met een visie op de organisatie die is ontleend aan de Sturingsvisie 2014-2018.
 

De stad Hellevoetsluis
Hellevoetsluis wil een ‘sterke stad’ zijn die actief en collegiaal de ambtelijke samenwerking met 
regiogemeenten aangaat. 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 onze 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.
 

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 in 
toenemende mate samen met andere (gemeentelijke) organisaties en zijn daarbij een betrouwbare 
partner met als motto: ‘afspraak is afspraak’.



De bestuurlijke 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 programmavensters van deze 
concernbegroting 2018-2021:

1. Dienstbare stad;
2. Aantrekkelijke stad;
3. Sociale stad;
4. Betaalbare stad.

 
Als regiegemeente groeien we naar een compacte, hoogopgeleide en strategisch wendbare organisatie. 
We zullen slagvaardig maar flexibel de nieuwe processen en ontwikkelingen realiseren. Die ambitie 
vertalen we in alle programma’s. Daarnaast hebben we voor de bestuursperiode 2014-2018 in ons 
Collegeprogramma ‘Een Sterke Stad - met een Menselijke Maat’ tien heldere speerpunten geformuleerd. 
De vertaling van deze speerpunten zult u terugvinden in de programma’s in deze begroting.

Tien bestuurlijke speerpunten voor deze collegeperiode
1. We willen een sterke stad zijn met een sterke organisatie waarbij we concrete kansen op 

strategische samenwerking op Voorne en Voorne-Putten niet uit de weg gaan.
2. 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.
3. We zullen de huidige organisatie voldoende versterken zodat we het groeiend aantal taken 

(ondermeer in het sociaal domein) en de andere bestuurlijke opgaven kwalitatief goed kunnen 
realiseren.

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

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

6. We gaan voortvarend verder met het werken aan de vervolgmaking van de ruimtelijke inrichting 
van onze stad.

7. We zullen de ontsluiting door de Noordelijke Randweg realiseren en daarmee de sluiproute via 
Nieuwenhoorn tegengaan.

8. 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.

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.

10. Buurtaanpak, Buurtpreventie en Buurtbemiddelingsprojecten in de stad blijven we actief 
ondersteunen en we streven, samen met onze partners, naar een structurele inbedding van de 
Buurtaanpak en Leefbaarheidsmonitor.

Financieel meerjarenperspectief
De uitkomsten van de meicirculaire waren te laat beschikbaar om direct in de Zomernota te verwerken. 
De gevolgen van deze circulaire kunnen echter van wezenlijk belang zijn voor het door ons gevoerde 
financieel beleid. Vorig jaar was sprake van hooggespannen verwachtingen die helaas werden 
teleurgesteld. Dit jaar zijn de verwachtingen gelukkig in lijn met de werkelijkheid. Voornamelijk door de 
toename van de economische groei in Nederland pakte de meicirculaire voor Hellevoetsluis positief uit. 
Via een mail van 21 juni 2017 bent u daarvan op de hoogte gesteld als aanvulling op de Zomernota 2017. 
Dat leverde dus uiteindelijk het volgende beeld op:
 
financieel meerjarenperspectief 2018 2019 2020 2021



zomernota incl. meicirculaire 1.117.368 538.979 382.272 56.627
 
Een structureel sluitende Zomernota, waarin reeds rekening is gehouden met structurele inzet van nieuw 
beleid van ongeveer € 1 miljoen euro. Het was toen nog onduidelijk of er bij de definitieve samenstelling 
van de conceptbegroting 2018-2021 nog extra ontwikkelingen zouden spelen. Met name de 
personeelslasten, voornamelijk als gevolg van CAO-ontwikkelingen, zijn nog van invloed. Alles bij elkaar 
heeft dit geleid tot het volgende overzicht:
 
financieel meerjarenperspectief 2018 2019 2020 2021
Begroting 2018 - 2021 1.257.068 1.377.903 863.432 785.789

 
Hierbij moet worden opgemerkt dat alle eerder geraamde stortingen in de algemene reserve zijn 
meegenomen. Dat betekent dus dat er per saldo uiteindelijk € 785.789 als structureel positief resultaat 
overblijft. Dit resultaat, samen met de eerdere resultaten, achten wij noodzakelijk om de algemene 
reserve en daarmee ons weerstandsvermogen weer op peil te brengen. Een en ander overeenkomstig de 
door de provincie aangegeven bandbreedte van 1.1 tot 1.4. In programma 4, de betaalbare stad, wordt 
een nadere cijfermatige toelichting op het bovenstaande weergegeven.
 
De septembercirculaire verschijnt nagenoeg gelijktijdig met het afronden van deze begroting. De 
uitkomsten worden separaat gecommuniceerd waarbij het college, als de circulaire financieel gunstig 
uitpakt, van plan is om de algemene reserve robuuster te maken.

financieel meerjarenperspectief 2018 2019 2020 2021

zomernota incl. meicirculaire 1.117.368 538.979 382.272 56.627

Voorstel aan de raad
Wij stellen u voor:

 De concernbegroting 2018 op programmaniveau vast te stellen.
 De meerjarenbegroting 2019-2021 voor kennisgeving aan te nemen.
 In te stemmen met de investeringen 2018 zoals die zijn opgenomen in het investeringsoverzicht 

en daarvoor de benodigde kredieten te voteren.
 In te stemmen met de voorgestelde toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves en 

voorzieningen.
 Ons college mandaat te geven voor: 

o het aangaan van dag- en kasgeldleningen;
o het aantrekken van vaste geldleningen tot een maximum van € 40.000.000.

Oudenhoorn
De laatste twee jaar hebben de ontwikkelingen rond de grenzen van Oudenhoorn bestuurlijk en ambtelijk 
veel tijd gekost. Op het moment van schrijven van deze aanbiedingsbrief is er nog onvoldoende 
duidelijkheid over het overgaan van Oudenhoorn van Nissewaard naar Hellevoetsluis om er in deze 
begroting al rekening mee te kunnen houden. Mocht er dit jaar nog besluitvorming plaatsvinden met als 
ingangsdatum 1 januari 2018 dan zal er nog een aanvullende begrotingswijziging worden gemaakt waarin 
de financiële gevolgen van een en ander zullen worden vastgelegd. Naast de financiën zullen er nog veel 
meer zaken dienen te worden aangepakt. Wij zullen daarvoor te zijner tijd een draaiboek presenteren en 
zijn daarmee voorzichtigheidshalve nu reeds gestart. Een en ander zal dan in een zeer kort tijdsbestek 
tijdig en goed vormgegeven dienen te worden hetgeen veel zal vragen van de ambtelijke inzet.

AFO
Eind 2017 speelt ook de besluitvorming rondom de ambtelijke fusie tussen Brielle, Hellevoetsluis en 
Westvoorne. Nu reeds is duidelijk dat het Projectbestuur Voorne in de aanloopperiode van de nieuwe 



Werkorganisatie gaat werken met gerichte procesopdrachten. De projectstructuur die hiervoor het 
fundament vormt, zal op alle onderdelen kosten met zich meebrengen. We denken hierbij aan concrete 
kosten voor de implementatie van procesonderdelen met behulp van inhuur van externe specialisten en 
de ontlasting van de taakverzwaring die de projectstructuur zal impliceren voor management en 
medewerkers in drie organisaties. We kunnen nog niet geheel voorzien wat de financiële implicaties zijn, 
maar we hebben er in de planvorming reeds op geanticipeerd. We zullen hiervoor op korte termijn een 
conceptbegroting op hoofdlijnen opstellen en delen met de raden en met onze samenwerkingspartners. 
We bieden in die werkbegroting voor de ambtelijke fusie een doorkijkje naar de komende vijf jaar en 
zullen aangeven wat urgent en wat gewenst is.

Automatisering
Naast de ambtelijke samenwerking op Voorne (die eisen stelt aan de ICT-infrastructuur) speelt er in 
Hellevoetsluis ook een aantal zaken op het gebied van de automatisering. Er is afgezien van de ambtelijke 
samenwerking, een andere opzet noodzakelijk op automatiseringsgebied. Dit heeft voornamelijk te 
maken met de huidige hardware. Met in gedachten de ambtelijke samenwerking op Voorne is overwogen 
hoe we dit het beste vorm kunnen geven. We kijken hoe Brielle en Westvoorne hier invulling aan hebben 
gegeven. Deze beide gemeenten hebben hun automatisering ondergebracht bij Syntrophos. Het lijkt 
logisch daarbij aan te sluiten. Daarvoor is inmiddels een conditioneel onderzoek gestart waarbij de 
aansluiting van Hellevoetsluis centraal staat. Een logisch moment zou dan de datum zijn van de start van 
de ambtelijke werkorganisatie Voorne. Definitieve besluitvorming hierover dient nog plaats te vinden en 
daarom zijn in deze begroting nog geen ramingen opgenomen.

Informatieveiligheid
De veiligheid van de (gemeentelijke) informatievoorziening is het afgelopen jaar actueel geworden. Een 
uiterst gevoelig onderwerp omdat de gemeentelijke overheid veel informatie heeft, verschaft en beheert 
en daar op een verantwoorde manier naar en met de inwoners en bedrijven mee om moet gaan. Er is 
inmiddels nieuwe wetgeving van kracht of wordt binnenkort van kracht waarmee rekening moet worden 
gehouden. De diverse datalekken van de afgelopen tijd onderstrepen de urgentie van dit thema nog eens. 
Het vergt meer aandacht van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Telkens weer moet beseft worden 
hoe we moeten omgaan met vragen of verstrekkingen van allerlei soorten informatie. Bij de beleidsopties 
is daarvoor ook met een toename van ambtelijke capaciteit rekening gehouden. Er is een Chief 
Information Security Officer (CISO) aangesteld en een vacature Functionaris Gegevensbeheer (FG) 
opengesteld. Dit alles om het informatieverkeer en privacy in goede banen te leiden of om advies te 
verschaffen hoe dat in te richten. Tevens is een bewustwordingscampagne gestart met als logo BIG, 
Bewust Informatie Gebruiken. Hierin trekken Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis gezamenlijk op.

Kickersbloem 3
Dit jaar is een start gemaakt met de daadwerkelijke ontwikkeling van Kickersbloem 3. Het eerste contract 
is getekend en de daadwerkelijke uitvoering gaat van start. Er moet uiteraard blijvende aandacht zijn voor 
de verdere ontwikkeling. Wij doen ons best snel met meer definitieve verkopen te komen, zodat er een 
vliegende start gemaakt kan worden in de tijd waarin de economie verder aantrekt en dus van positieve 
invloed kan zijn. Wij houden uiteraard wel de vinger aan de pols met betrekking tot de lasten en baten 
van deze grondexploitatie en zullen u daarover op de daartoe geëigende momenten informeren.

Sportlaan
De besluitvorming rond de Sportlaan heeft afgelopen zomer plaatsgevonden. Daarmee is de eerste stap 
gezet in het vervangen van sportcentrum De Eendraght en het bouwen van een nieuw Integraal Kind 
Centrum. Voor Hellevoetse begrippen een fors investeringsbesluit van ruim € 30 miljoen euro. De 
ontwikkelingen vragen de komende jaren veel aandacht, niet alleen van het bestuur, maar meer nog van 
de organisatie. Er is specifiek een stuur- en projectorganisatie opgezet om dit geheel in goede banen te 
leiden en regelmatig met u over de voortgang te communiceren. De oplevering wordt eerst voorzien op 
zijn vroegst in 2019.



Verkoop aandelen Eneco
Al direct na de splitsing van Eneco in een productie en transportbedrijf ging de discussie van start omtrent 
de verkoop van aandelen in Eneco (het productiebedrijf). Aangevoerd door Rotterdam als 
grootaandeelhouder hebben inmiddels meerdere gemeenten (die meer dan 60% van het 
aandelenkapitaal vertegenwoordigen) aangegeven tot verkoop over te willen gaan. De discussie in 
Hellevoetsluis is onderwerp van gesprek geweest in de commissie AZM van 21 september. Op basis van 
die discussie beraden wij ons over de vervolgvraag.



1. DIENSTBARE STAD
 
 
 
 



1.1      Inleiding
De gemeenten in Nederland staan tegenwoordig als ‘eerste overheid’ voor geheel nieuwe uitdagingen en 
opgaven. Voor alle overheidsdiensten kunnen inwoners zich inmiddels wenden tot hun gemeente. Dat 
vergt een capabele organisatie die weet wat leeft in de samenleving en die ernst maakt met het 
aanbieden van producten en diensten. Als organisatie hebben we een naar buiten gerichte houding. Onze 
medewerkers hebben verantwoordelijkheidsgevoel en zijn resultaat- en servicegericht. De gemeente 
zoekt de inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven daadwerkelijk op. 



1.2 Sterke stad op Voorne
Hellevoetsluis is een sterke stad. Dit vereist een sterk bestuur en een krachtige uitvoeringsorganisatie. Op 
basis van een onderzoekrapport en een verdiepingsslag van onderzoeksbureau SeinstravandeLaar en 
principiële besluitvorming werken we in 2016 aan de contouren van een Ambtelijke Fusieorganisatie 
(AFO) samen met de gemeenten Brielle en Westvoorne. We doen dit aan de hand van de volgende 
doelstellingen: een meer efficiënte en effectieve inzet van menskracht en middelen, een versterking van 
de eigen en de gezamenlijke kwaliteit en bestuurskracht. Subdoelstellingen 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.



1.3 'Voortaan Voorne', Voorne-Putten en Metropoolregio MRDH
Onze gezamenlijke activiteiten resulteren na de zomer in een concreet bedrijfsplan voor een AFO. Aan de 
hand hiervan zullen colleges en raden op Voorne definitief besluiten tot het wel of niet aangaan van een 
gemeenschappelijke AFO op Voorne.
Daarnaast wordt in regioverband uitvoering gegeven aan de Strategische Agenda Voorne-Putten en aan 
de opbouw van de nieuwe Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Over een sterke positie van 
Hellevoetsluis en Voorne-Putten in de MRDH is onlangs een position paper verschenen. Daarin 
formuleren we onze strategische doelen en de bestuurlijke inzet die moeten resulteren in meer invloed 
op:

 Besluitvorming investeringsprojecten in het kader van de Investeringsstrategie;
 Verlening concessies (Verkeer & Vervoer);
 Afronding OESO-onderzoek en doorvertaling van de aanbevelingen;
 Afronding van de Roadmap Next Economy;
 Implementatie van de gemeenschappelijke branding strategie door alle stakeholders in de regio 

Rotterdam-Den Haag (lopend van Leiden tot Dordrecht);
 Vaststelling Agenda Bedrijventerreinen;
 Vaststelling uitvoeringsagenda ‘Agenda Perspectief op het Landschap’;
 Uitwerking Strategische Bereikbaarheidsagenda en Kadernota Openbaar Vervoer;
 Begroting MRDH 2017 incl. Investeringsprogramma Vervoersautoriteit 2017 en volgende.



1.4 Strategische speler
Om een sterke stad en een strategische speler van belang te zijn is het noodzakelijk dat onze 
gemeentelijke organisatie eveneens sterk is. Niet alleen sterk in dienstbaarheid, maar ook sterk in 
weerbaarheid en inhoudelijke kwaliteit en kwantiteit. Daartoe werken we aan ‘een permanent lerende 
organisatie’ waarvan de kenmerken zijn:

1. Transparante en sterke sturing door directie en managers;
2. Krachtdadige managers dienstbaar aan het proces;
3. Heldere welomschreven bedrijfsprocessen;
4. Vanzelfsprekende integriteit van managers en medewerkers;
5. Ontwikkelen van volwassen feedback geven en ontvangen;
6. Ontwikkelen van conflictvaardigheid van managers en medewerkers;
7. Servicegerichte en taakvolwassen managers en medewerkers;
8. Haalbare en concrete resultaatafspraken op alle niveaus.

 
Onze organisatiebrede, klantgerichte kerncompetenties zijn:

 Klantgerichtheid;
 Inlevingsvermogen;
 Omgevingsbewustzijn;
 Samenwerken;
 Kwaliteitsgerichtheid;
 Resultaatgerichtheid;
 Flexibiliteit;
 Innovatief denken en handelen

Doelstellingen

Strategische samenwerking

Strategische samenwerking.

Maatregelen

Belangenbehartiging in het kader van de Metropoolregio

De belangen van iedere gemeente individueel, als die van Voorne-Putten als collectief, worden continu in 
bestuurlijke en ambtelijke gremia aan de orde gesteld. Deze zijn op hoofdlijnen opgenomen in de 
Regionale Investeringsagenda. De komende periode zal deze agenda middels de diverse gremia verder 
worden uitgewerkt.

Sturing op verantwoorde liquidatie stadsregio

De stadsregio is volledig geliquideerd per 1-7-2016.

Uitvoering samenwerkingsplannen ‘Voortaan Voorne’

Er vindt uitwerking plaats van het Bedrijfsplan voor een AFO op Voorne. Het Bedrijfsplan vormt het 
slotakkoord in de besluitvorming van de drie raden om definitief in te zetten op een AFO op Voorne.



Uitvoering Strategische Agenda Voorne-Putten

In samenwerking met diverse partners op en om Voorne-Putten verder uitwerken van de verschillende 
werkplannen.

Doelstellingen

Strategische versterking van de gemeentelijke organisatie

Strategische versterking van de gemeentelijke organisatie. 

Maatregelen

Overname ‘weestaken’ en oormerken vrijvallende regiobijdragen

Bovendien strategische beïnvloeding van de positionering in de Metropoolregio met name op de velden 
economie en vervoersautoriteit.
Met het afronden van de liquidatie van de stadsregio en het onderbrengen van de taken in/bij de MRDH 
en het programmabureau/strategische agenda VP is dit kopje niet meer opportuun.

Pro-actief reageren op herprofilering van de rol van de provincies

Sterke regiegemeente met strategische borging van Hellevoetse belangen in allianties met omliggende 
gemeenten, provincie en Rijk (Europese subsidies).
Diverse activiteiten, waaronder het voortzetten van strategisch overleg met de provincie in verband met 
lokale en regionale belangen/opgaven. Het voortzetten van de actieve inzet om subsidieregelingen te 
kunnen benutten voor de realisatie van lokale en regionale belangen/opgaven.

Strategische en wendbare invloed op regionale ontwikkelingen

Er wordt concreet door een kwartiermaker gewerkt aan de versterking van de bestuurskracht van een 
mogelijke AFO op Voorne, In dezelfde ontwikkeling wordt gezocht naar en gewerkt aan verdere 
strategische versterking op de platforms Voorne-Putten en de MRDH. Tevens worden voorstellen gedaan 
om het P&O-deel van de organisatie strategisch structureel te versterken, zodat de tijdelijke inhuur van 
dit moment kan worden gestaakt.

Uitvoering Strategische Agenda Hellevoetsluis en Sturingsvisie 2014-2018

In 2017 zijn de uitvoeringsplannen in het kader van de organisatieontwikkeling voor een belangrijk deel 
mede afhankelijk van de samenwerking op Voorne.

Verder professionaliseren van de inkoopfunctie

Waardoor de gemeente gunstiger kan inkopen en voldoet aan de rechtmatigheidseisen ten aanzien van 
inkoop en aanbesteding (best value for tax payers money).
De gemeente werkt aan een transformatie van de inkoopfunctie van decentraal naar centraal 
gecoördineerd. Er is een inkoopregisseur aangesteld om de centraal gecoördineerde inkoopfunctie nader 
vorm te geven. De inkoopregisseur adviseert en faciliteert de inkopende afdelingen. Tevens is ter 
bestuurlijke borging van inkoop binnen het college een portefeuillehouder inkoop aangewezen.





1.5 Naast de burger
In lijn met onze veranderende overheidsrol in samenwerkingsverbanden en partnerschappen willen we 
werken aan een meer actieve betrokkenheid van inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. 
De stad wordt immers gemaakt door mensen die er wonen, werken en verblijven. Het versterken van die 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid willen we op allerlei manieren vertalen naar het vergroten van 
zeggenschap van inwoners. We willen inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen meer aan het 
stuur krijgen: niet als ‘klant’, maar als ‘mede-eigenaar’ in de ontwikkeling van de eigen stad en 
samenleving.



1.6 Communicatie
In 2015 is een Gemeentebreed Communicatieplan (2015-2018) opgesteld, waarin beschreven staat op 
welke wijze de gemeente wil communiceren met inwoners, organisaties en andere groepen in de 
samenleving. In 2018 staat een aantal uitvoeringsmaatregelen op de agenda om te implementeren, 
waaronder:

 Verder ontwikkelen van burger- en overheidsparticipatie
 Het verder uitbouwen van stadspromotie en citymarketing, in nauwe samenhang met de 

stichting promotie, die hier een belangrijke rol in speelt.
 De gemeentelijke website doorontwikkelen (blijven verbeteren digitale dienstverlening; 

digitaliseren formulieren).
 Verder uitbouwen inzet Social Media om een groter bereik te realiseren, met onder andere een 

pilot met het inzetten van WhatsApp als nieuw klantcontactmiddel.
 Vervanging van de digitale borden bij de uitvalswegen van Hellevoetsluis
 Schrijftrainingen voor medewerkers, en het klantgerichter maken van veel gebruikte 

gemeentelijke brieven.
Op basis van het collegeprogramma van het volgende college wordt in 2018 een nieuw gemeentebreed 
communicatieplan geschreven, met bijbehorende uitvoeringsmaatregelen.

Doelstellingen

Een open, transparante bestuursstijl die dicht bij de burgers staat

Een open, transparante bestuursstijl die dicht bij de burgers staat. 

Maatregelen

Communicatiebeleid moderniseren

Er is een Gemeentebreed Communicatieplan vastgesteld voor de periode 2015-2018. Hierin staan voor 
2017 een aantal acties opgenomen die verder gaan op het gebied van klantgericht schrijven, 
burgerparticipatie en de doorontwikkeling van de website.

Ontwikkelen beleid burgerparticipatie

Op basis van het Gemeentebreed Communicatieplan verder invulling geven aan beleid en uitvoering 
burgerparticipatie. Onder meer door interne communicatie (bewustwording), inzet 
checklist/afwegingskader burgerparticipatie, inzet e-participatie (online).

Ontwikkelen en activeren Social Media

Het Social Media-beleid wordt in 2017 verder doorontwikkeld om meer volgers / groter bereik te 
realiseren. Dit doen we aan de hand van de huidige trends en de ontwikkelingen die wij waarnemen via 
‘Obi4wan’. In 2016 zijn we gaan werken met dit online monitoring tool wat een goed beeld geeft van wat 
er bij inwoners / relaties speelt. De rol van 'nieuwe toe te passen' middelen/media wordt hierin 
meegenomen.

Uitbouwen en interactiever maken van digitale communicatie(middelen)

Zoals vermeld in het Gemeentebreed Communicatieplan: uitbreiden inzet en interactie via social media, 
inzet e-participatie, gemeentelijke website vraaggestuurd blijven inrichten op basis van de vraag van de 
bezoeker. Medio 2016 is de website ingericht volgens het Toptaken principe: de meest gezochte 



informatie (dus de Toptaken) staan prominent op de homepage, zijn het makkelijkst vindbaar.  Wat 
actueel is, staat altijd vooraan. In 2017 wordt de vernieuwde website hierop doorontwikkeld. Met 
blijvende aandacht voor het meest gezochte onderwerp, vindbaarheid en eenvoud.



1.7 Een veilige stad
Veiligheid is continu in beweging, ook in de gemeente Hellevoetsluis. De gemeente heeft de regie in 
handen voor het waarborgen van een veilige leefomgeving. ‘Schoon, Heel en Veilig’ is ons motto. De 
lokale overheid is verplicht om voor haar inwoners de openbare orde te handhaven. De gemeente is op 
verschillende gebieden actief bezig om integraal te werken aan veiligheid en staat niet alleen in de aanpak 
van criminaliteit en onveiligheid. Een preventieve aanpak doen we samen met andere partners, waarvan 
de politie en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de voornaamste zijn. Het ontwikkelen en het 
uitvoeren van het integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
overheid, partners en inwoners.
De handhaving in de openbare ruimte is met name gericht op een verbetering van de kwaliteit van de 
openbare ruimte, om op die manier de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid te bevorderen. Door de 
inzet van Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (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. Maar ook inwoners dragen verantwoordelijkheid voor de 
veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving; zij geven hieraan zelf uiting door hun betrokkenheid bij 
de projecten buurtbemiddeling/-preventie. GOA’s zullen waar mogelijk bewoners en ondernemers 
aanspreken op ongewenst gedrag en zo gedragsverandering bevorderen.
Er wordt tevens actief ingezet op de aanpak van woonoverlast.
Georganiseerde of ondermijnende criminaliteit is niet direct zichtbaar, maar heeft grote invloed op de 
leefbaarheid en veiligheid in een wijk. In samenwerking met Regionaal Informatie en Expertise Centrum 
wordt een integrale aanpak ontwikkeld op ondermijnende criminaliteit.
Er wordt uitvoering gegeven aan het reeds vastgestelde beleid van de Veiligheidsregio Rotterdam 
Rijnmond. Daarnaast werkt de gemeente op verschillende gebieden met diverse partners integraal samen 
aan de veiligheid in Hellevoetsluis in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook worden 
diverse onderdelen van de gemeentelijke crisisorganisatie (proces bevolkingszorg) jaarlijks getraind en/of 
geoefend.

Doelstellingen

Eenduidig, helder en transparant handhavingsbeleid

Eenduidig, helder en transparant handhavingsbeleid. 

Maatregelen

Integrale gemeentebrede afstemming met betrekking tot handhaving

In het Handhandhavingsbeleidsplan Openbare Ruimte is een zoveel mogelijk multidisciplinaire 
nalevingsstrategie vastgelegd. Dit krijgt jaarlijks zijn vertaling in uitvoeringsprogramma’s WABO en GOA. 
Het uitvoeringsplan GOA richt zich, naast het reguliere signaleringstoezicht, op de gestelde prioriteiten 
t.a.v. horeca, honden-/paardenoverlast en leefbaarheid/veiligheid woonomgeving. In 2017 zal nog verder 
invulling worden gegeven aan professionalisering en samenwerking met interne en externe partners.

Uitvoering geven aan het Handhavingsprogramma

Waaronder controle op de naleving van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en Drank- Horecawet 
(lik-op-stuk-beleid).
De toelichting op dit onderwerp is opgenomen in het hierboven genoemde onderwerp (Integrale 
gemeentebrede afstemming met betrekking tot handhaving).



Doelstellingen

Fysieke veiligheid

Fysieke veiligheid. 

Maatregelen

Het continueren van Integrale samenwerking in het kader van gebied gebonden veiligheidszorg en 
crisisbeheersing met partners

Integrale samenwerking continueren en verder uitbouwen.

Implementeren nieuw Regionaal Crisisplan

In 2016 zijn de handboeken en taakkaarten volgens het Regionaal Crisisplan vastgesteld.
In 2016 en 2017 wordt de organisatie getraind. Tevens wordt in 2016 en 2017 nader onderzocht hoe de 
uitvoerende cisisteams van de drie gemeenten op Voorne samen kunnen werken of kunnen worden 
samengevoegd.

Doelstellingen

Veilige woon-en leefomgeving

Veilige woon-en leefomgeving. 

Maatregelen

Continueren buurtbemiddeling en buurtpreventie

De projecten buurtbemiddeling en buurtpreventie zijn inmiddels vanwege de positieve resultaten 
structureel ingebed in de (meerjaren)begroting.

Onderzoek mogelijkheden uitbreiding camerabewaking in openbare ruimte

In 2015 en 2016 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor uitbreiding van camerabewaking in de 
openbare ruimte. Dit onderzoek en de evaluatie worden in augustus/september aangeboden aan het 
college en de raad.

Uitvoeren pilot woonoverlast

Op grond van een positieve evaluatie van de pilot is besloten tot structurele invoering van de 
woonoverlast-aanpak. Een nauwe relatie met de ontwikkelingen rond het plan van aanpak ‘verwarde 
personen’. Eind 2016 wordt met zorg- en veiligheidspartners een plan van aanpak opgesteld, gericht op 
veiligheid en adequate zorg van en aan bewoners en hun omgeving.
Zie ook het venster Sociale Stad, ondersteuning & zorg.



Uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018

In 2015 is het Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 vastgesteld. Eind 2016 zal de raad, conform 
toezegging, een tussenevaluatie worden aangeboden, zodanig dat financiële middelen en planning 
inzichtelijk zijn.

Uitvoering Project veilig wonen

In 2016 is in samenwerking met de partners (politie en Maasdelta) verder uitvoering gegeven aan het 
project veilig wonen. Middels structurele onderlinge afstemming (intern en extern) wordt jaarlijks 
bekeken, gegeven de omstandigheden, welke maatregelen worden ingezet. Hiertoe zijn door de raad al 
structurele middelen beschikbaar gesteld.

Verhalen van schade aan gemeentelijke eigendommen bij daders

Bij bekende veroorzakers en/of daders de bewuste en/of onbewuste toegebrachte schade verhalen op 
basis van het eind 2016 geoptimaliseerde proces.

Doelstellingen

Verlagen jeugdoverlast

Verlagen jeugdoverlast. 

Maatregelen

Continueren Beke-aanpak

Er wordt gemonitord met de betrokken partijen politie en jongerenwerk of er overlast gevende groepen 
jongeren zijn. Waar nodig wordt de Beke-aanpak ingezet.

Inzet jongerenwerk

Conform de subsidieverstrekking aan Stichting Welzijn Schiedam waar o.a. in staat dat het jongerenwerk 
optreedt als intermediair tussen de buurt en (individuele) jongeren en jongerengroepen.

Samenwerking met Halt optimaliseren

In 2016 is het contact met Halt verder uitgebouwd en zijn nadere afspraken gemaakt. Het kader waar Halt 
naar handelt is voor 2016 helder gemaakt. Ook is intern afgesproken hoe de inzet van Halt nog verder kan 
worden vormgegeven. De basis voor de samenwerking met Halt die in 2016 is gelegd wordt in 2017 
verder uitgebouwd. Halt heeft aangegeven een concreet plan van aanpak aan te bieden.

Uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018

In 2015 is het Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 vastgesteld. Eind 2016 zal de raad, conform 
toezegging, een tussenevaluatie worden aangeboden, zodanig dat financiële middelen en planning 
inzichtelijk zijn.





1.8 Nieuwe visie op dienstverlening
In 2015 is de visie op dienstverlening geactualiseerd. De ‘Actualisatie Visie Dienstverlening 2015’ met het 
daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2015-2018 heeft als doel om de 
dienstverlening beter en efficiënter te maken. 
 
De vraag van inwoners, instellingen en bedrijven (de klanten) staat centraal in ons handelen. Wij werken 
oplossingsgericht en sluiten door middel van maatwerk aan bij de behoeften van inwoners en bedrijven. 
Ons gedrag is erop gericht mensen snel, vriendelijk en goed te helpen. Daar waar complexiteit om face-to-
face (persoonlijk) contact vraagt, is dit georganiseerd.
 
Het begrip ‘klantwaarde’ wordt meer en meer leidmotief: onze diensten worden onder andere 
beoordeeld op beleving en toegevoegde waarde.  Dat betekent dat naast feilloze producten en diensten 
ook de bejegening steeds belangrijker wordt.
 
Digitale dienstverlening bij bedrijven, overheden en instellingen is niet meer onderscheidend, maar wordt 
inmiddels gezien als een vanzelfsprekendheid. We organiseren de zaken digitaal waar dat kan, maar we 
blijven persoonlijk waar dat moet. Inwoners en bedrijven moeten zoveel als mogelijk zaken digitaal met 
de gemeente kunnen doen. We optimaliseren daarom het aanbod van digitale producten en diensten. 
Maar we investeren ook in het menselijk contact, waar begrippen als ‘vakmanschap’ en ‘hostmanship’ 
centraal staan. Dit wordt een schaars goed dat uiteindelijk het verschil maakt in de dienstverlening.
 
We zorgen ervoor dat we via diverse communicatiekanalen optimaal bereikbaar zijn: via e-loket (website), 
social media, email, telefoon, brief en balie. Bij het Klantcontactcentrum (KCC) is uniformiteit in de 
klantbejegening merkbaar. De communicatiekanalen balie, telefoon, website en post zijn onderling op 
elkaar afgestemd en ontvangst- en voortgangsbewaking zijn beschikbaar. Wij maken gebruik van 
landelijke standaarden daar waar dit onze efficiency ten goede komt, en we meten met regelmaat of we 
met onze dienstverlening op de goede weg zijn.
 

Landelijke doelstelling
Onze visie sluit aan op het landelijk programma ‘Overheidsbrede Dienstverlening 2020’. Hierin staan een 
zestal ambities benoemd voor dienstverlening in 2020:
1. Digitale zelfservice waar het kan, persoonlijk waar het moet.
2. Dienstverlening op maat.
3. Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.
4. Alle overheidszaken goed en betrouwbaar geregeld via mijn.overheid.nl.
5. Eén overheid, één basisinfrastructuur.
6. Van organisaties naar organiseren.
 

Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2015-2018
Het ‘Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2015-2018’ wordt jaarlijks geactualiseerd. Voor 2018 omvat 
het de volgende onderwerpen:

 Ervaringsonderzoeken: het afstemmen van behoefte en aanbod.
 Optimalisering van het aanbod van volledige digitale afhandeling van producten en diensten.
 Optimalisering van de dienstverlening op maat.
 Optimalisering van de ontsluiting van diensten (o.a. bereikbaarheid).
 Waar mogelijk harmonisatie van de dienstverlening in verband met ambtelijke fusie.

Doelstellingen

Digitalisering van de dienstverlening en werken op afspraak - Samen voor Service

Digitalisering van de dienstverlening en werken op afspraak - Samen voor Service. 



Maatregelen

Doorontwikkeling informatisering en digitalisering van de bedrijfsvoering

De upgrade van de huidige website is in 2016 uitgevoerd zodat de website nu veel meer ingericht is op de 
vraag van de klant (in plaats van het ontsluiten van zoveel mogelijk informatie). In 2017 zal de website 
hierop worden doorontwikkeld en zullen meer digitale opties worden toegevoegd. In 2016 is het 
Kwaliteitshandvest Dienstverlening geactualiseerd en zal in 2017 worden geïmplementeerd. Eind 2016 
wordt het uitvoeringsplan dienstverlening 2015-2016 geëvalueerd en geactualiseerd. 

Inzet strategisch adviseur ICT (1 fte)

Naast het professionaliseren van de informatievoorziening wordt vooral aandacht gegeven aan de 
informatieveiligheid en gegevensbescherming. Daarnaast wordt als onderdeel van het uitvoeringsplan 
Dienstverlening gewerkt aan de visie, het proces en implementatie van ‘Zaakgericht werken’ om onze 
inwoners (nog) sneller en adequater van informatie te kunnen voorzien over hun lopende aanvragen.
 
Met de in 2016 vastgestelde i-visie voor Voorne geven we verder vorm aan de inrichting van de 
informatievoorziening functie voor de toekomstige ambtelijke fusie organisatie.

Doelstellingen

Realisatie van het landelijke dienstverleningsproject: ‘De Overheid heeft Antwoord’

Realisatie van het landelijke dienstverleningsproject: ‘De Overheid heeft Antwoord’.

Maatregelen

Verdere uitrol van de één-loket-gedachte bij de beantwoording van vragen van inwoners, bedrijven en 
instellingen

Aan de uitrol van de één-loket-gedachte is in 2016 vorm gegeven door het opstellen van een strategie 
voor de implementatie van het ‘Zaakgericht werken’. Het ‘Zaakgericht werken’ geldt voor alle diensten die 
de gemeente aan haar inwoners levert. In 2017 gaan we verder met de implementatie hiervan ter 
ondersteuning van zowel het digitaal werken, als ook het creëren van één informatiebron waaruit de 
(status)informatie naar de inwoner gegeven kan worden.

Verdergaande digitalisering van de  dienstverlening

In 2016 is de gemeentelijke website verder ontwikkeld. De nadruk ligt nu op de belangrijkste en 
populairste taken die via de website geregeld kunnen worden.
De leidende gedachte blijft dat zoveel mogelijk producten waarvoor men nu naar het gemeentehuis moet 
komen ook digitaal leverbaar worden, zodat de klant meer keuzevrijheid krijgt om ongeacht de tijd en 
plaats producten en diensten te bestellen. We organiseren de zaken digitaal waar dat kan, maar we 
blijven persoonlijk waar dat moet. We optimaliseren het aanbod van digitale producten en diensten. 
Maar we investeren ook in het menselijk contact, waar begrippen als ‘vakmanschap’ en ‘hostmanship’ 
centraal staan. Dit wordt een schaars goed dat uiteindelijk het verschil maakt in de dienstverlening.



Werken op afspraak

In het kader van verbetering van de dienstverlening en daarmee verhoging van de klantwaarde is in 2016 
de mogelijkheid gecreëerd om paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen zonder afspraak bij het KCC af te 
halen.
Ook in 2017 werken we op afspraak en monitoren we via een continu lopend 
klanttevredenheidsonderzoek (KTO) hoe de inwoner het werken op afspraak ervaart en vragen we of zij 
suggesties voor verbetering doen. We blijven kijken naar hoe we het werken op afspraak zo goed mogelijk 
kunnen optimaliseren en maken daarbij gebruik van de feedback van onze inwoners.



1.9 Kaderstellende beleidsnota's
 Startnotitie ‘Voortaan Voorne’;
 Onderzoek ‘Voortaan Voorne’, SteinstraVandeLaar, 4 juni 2015;
 Integraal Veiligheidsplan 2014-2018;
 Gemeentebreed Communicatieplan 2015-2019;
 Actualisatie Visie Dienstverlening 2015;
 Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2015-2018;
 Informatiebeleidsplan;
 Organisatieplan 2011 ‘Wij maken het verschil’;
 Positiebepaling volgens het organisatie-ontwikkelmodel, 2010 en 2014;
 Sturingsvisie 2014-2018 ‘Doorontwikkeling van Management en Organisatie’;
 Uitvoeringsplannen Sturingsvisie 2014-2016;
 Projectplan Strategische Personeelsplanning en Organisatieontwikkeling 2014-2016;
 HR-notitie 1 Strategisch Personeelsplan 2012-2015;
 HR-notitie 2 ‘De mensen van 2016 en verder’;
 HR-notitie 3 ‘Toetsingskaders 2013-2015’;
 HR-notitie 4 ‘Bezoldigingsbeleid 2014 en verder’;
 HR-notitie 5 ‘Beoordelingsbeleid 2014 en verder’;
 HR-notitie 6 ‘Strategisch personeelsbeleid in de afdelingen’;
 Beleidsnotitie ‘De Organisatie Middenin de Stad’, maart 2016;
 Projectvoorstel ‘Proces Modelling’ mei 2016.



1.10 Kengetallen
Het meten van onze dienstverlening aan inwoners, ondernemers, instellingen en (netwerk)partners doen 
we op dit moment met een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Dit spitst zich met name toe 
op de inwoners die via het maken van een afspraak (en daarbij een e-mailadres hebben achtergelaten) 
ons gemeentehuis hebben bezocht. Overige prestatie-indicatoren en normen zijn nog in ontwikkeling. 
Deze worden opgenomen in een kwaliteitshandvest als onderdeel van de Actualisatie Visie 
Dienstverlening 2015.
 
 
Prestatie-indicatoren   STREEFGETAL
OMSCHRIJVING Bron Gerealiseerd in 2016 2018 2019 2020 2021
Dienstverlening  In ontwikkeling     
Klanttevredenheid Publiekszaken (Burgerzaken & 
KCC) NewCom 7,8 n.v.t    

 

Meetbaarheid beleid
Met betrekking tot dienstverlening zijn er (nog) geen streefgetallen opgenomen. De Hellevoetse 
dienstverlening is nauw verbonden met het begrip klantwaarde. In dit kader willen we weten hoe de 
inwoner, ondernemer of medewerker van een instelling de door Hellevoetsluis geboden dienstverlening 
ervaart en waardeert. Momenteel hebben we hier wel een beeld van, maar het is niet mogelijk gebleken 
om dit te vertalen in een streefgetal. De vraag is of dit nodig is.
Het regelmatig doen van onderzoek naar het oordeel van de klant over de bejegening, het geleverde 
product en de bijbehorende kosten, geeft een goed beeld van de mate waarin de inwoner, ondernemer 
of medewerker van een instelling zich uitspreekt over het serviceniveau en de dienstverlening van de 
gemeentelijke organisatie. 
Dit zal worden onderzocht op twee niveaus: persoonlijke enquêtes die worden gehouden na afronding 
van een dienst en ‘panel onderzoeken’. De persoonlijke enquêtes zijn in de plaats gekomen van de 
klanttevredenheidsonderzoeken Publiekszaken. Daarnaast wordt meegedaan aan het onderzoek ‘waar 
staat je gemeente’, wat vergelijkend materiaal oplevert.
Aan de hand van de enquêtes en onderzoeken zal worden gezocht naar een mogelijkheid om een ‘SMART’ 
vertaling in streefwaarden te maken. Over de resultaten van de enquêtes en onderzoeken zal periodiek 
worden gerapporteerd.
 
Begin 2017 is de evaluatie integraal veiligheidsbeleid 2014 – 2018 vastgesteld. Uit deze evaluatie blijkt 
onder andere dat het lastig is om doelen of cijfers te koppelen aan bepaalde maatregelen. Kun je een 
causaal verband leggen tussen de maatregel en de veiligheid (objectief en subjectief)? De kengetallen uit 
de criminaliteitscijfers van de politie, Halt, het gezamenlijk veiligheidsbeeld van de VAR, de 
veiligheidsrapportage en de gebiedsscan van de politie worden gebruikt om sturing te geven aan het 
integraal veiligheidsbeleid.



1.11 Wat mag het kosten?

Toelichting:
De mutaties op zowel de lasten als baten zijn vooral het gevolg van het resultaat in betreffende jaren. Dit 
is ook terug te zien in de mutaties op de reserves. Dit geldt ook voor het meerjarig perspectief.



1.12 Beleidsopties

1.1 Vervangen 4 digitale borden - inv € 75.000 en € 8.025 structureel
Onze digitale informatieborden op vier strategische plekken in de stad zijn aan vervanging toe. De 
afschrijvingstermijn is reeds voorbij en de borden gaan mankementen vertonen. De lichtintensiteit en dus 
de leesbaarheid neemt af. Er is destijds niet gereserveerd voor vervanging.
 

1.2 DigiD audit testserver - € 6.200 structureel
De DigiDaudit eist dat gemeenten een testserver hebben voor hun website. De gemeente Hellevoetsluis 
had die  niet. De testserver is inmiddels  aangeschaft.
 

1.3 Senior strategisch HR adviseur - € 84.920 structureel
Thans is een noodzakelijke invulling gewenst van een urgente vacature in de gemeente Hellevoetsluis die 
al langere tijd door inhuur werd ingevuld. De proces-georiënteerde organisatie kent inmiddels ook in de 
context van afdelingen verschillende primaire processen waarvan HR-Beleid en Beheer er in BMO één van 
is, met de noodzaak tot invulling van diverse HR-posities waarop al langere tijd werd en wordt ingehuurd.
Actuele grote maatschappelijke opgaven en wettelijke beleidstaken dienen te worden geadresseerd op 
een wijze die verschilt van de inrichting van afdelingen zoals jaren geleden het geval was. Dat heeft 
eveneens consequenties voor het personeelsbeleid.

 

1.4 a Dienstverlening- en klant ervaringsonderzoeken - € 7.500 structureel 
De klanttevredenheidsonderzoeken betreffende ‘werken op afspraak’ geven een stabiel beeld en zijn 
daarmee afgerond. In de plaats hiervan worden ervaringsonderzoeken ingesteld. Door middel van deze 
onderzoeken wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening per product wordt ervaren. 
 

1.4 b Burgeronderzoek waar staat je gemeente - € 6.000 (2019 en 2021)
Naast de ervaringsonderzoeken per product is het relevant te weten hoe men in het algemeen naar onze 
gemeente kijkt. Hiervoor sluiten we aan bij de burgerpeiling ‘waar staat je gemeente’, die door het 
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) wordt uitgevoerd.
 

1.5 Op locatie bezorgen van reisdocumenten - € 9.000 structureel
Er bestaat een maatschappelijke behoefte om reisdocumenten, tegen betaling, op locatie bezorgd te 
krijgen. Deze moderne manier van dienstverlening wordt ingevoerd.

 

1.6 Informatieveiligheid - € 70.925 structureel
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 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 zijn daarom aanvullende middelen nodig.



2. AANTREKKELIJKE STAD



 



 



2.1     Inleiding
Wonen en leven in Hellevoetsluis betekent ontspannen wonen in een natuurlijke omgeving, waar de 
culturele stadshistorie en de dynamiek van het werklandschap samenvloeien in een aantrekkelijk en goed 
bereikbaar leefgebied. Na een periode van financiële crisis ligt de hedendaagse focus van de gemeente bij 
het leveren van extra impulsen voor het optimaliseren van dit gebied. De nadruk ligt op de 
vrijetijdsvoorzieningen, woon- en werkgebied  en een adequate verkeersafhandeling. Door deze 
ontwikkelingen zal Hellevoetsluis zich verder ontwikkelen als aantrekkelijke stad. Een stad die gastvrij en 
goed bereikbaar is voor zowel inwoners, business en toeristen.



2.2 Communicatie, samenwerking en participatie
De gemeente wil samen met diverse partners (lokaal, regionaal en provinciaal) een duurzame 
(bestendige) stad creëren waar onze inwoners, ondernemers en bezoekers zich thuis voelen, omdat zij 
zich in onze stad herkennen en zich er willen en kunnen ontplooien. Partners, zoals inwoners, 
maatschappelijke instellingen, ondernemers, regiogemeenten en provincie, zijn nodig om mede gezien 
het provinciaal beleid, de economische omstandigheden en de bevolkingskrimp een aantrekkelijke stad te 
worden en te blijven.



2.3 Ruimtelijke kwaliteit
De ambities en opgaven voor de gewenste ruimtelijke structuur zijn in hoofdzaak vastgelegd in de 
Stadsvisie 2030 en de Structuurvisie Hellevoetsluis 2015+. In 2016 is daar de visie op de strategische 
programmering van stedelijke voorzieningen bij gekomen. Ruimtelijke kwaliteit speelt in de ontwikkeling 
van de gewenste ruimtelijke structuur een belangrijke rol. De gemeente kan die gewenste ruimtelijke 
structuur en kwaliteit niet alleen tot stand brengen. Daarom werken we samen met stakeholders en 
participeren we waar nodig in processen, plannen en visies op diverse schaalniveaus. We sturen 
bovendien actief op ruimtelijke kwaliteit én richten ons op een adequate inzet van het planologisch-
juridisch instrumentarium (zoals bestemmingsplannen).



2.4 Omgevingswet
De gemeente Hellevoetsluis staat voor de opgave de omgevingswet te implementeren. Tegelijk is de 
werkorganisatie Voorne op komst. Deze trajecten lopen samen op en beïnvloeden elkaar.
Naar verwachting zal de omgevingswet op zijn vroegst medio 2020 ingevoerd worden. De omgevingswet 
zal dus in de Werkorganisatie Voorne van start gaan.
Voor de implementatie van de Omgevingswet wordt in de ‘werkgroep omgevingswet Voorne’ ambtelijk 
samengewerkt met Brielle en Westvoorne. Ook met gemeente Nissewaard is ambtelijk contact over de 
Omgevingswet.
De VNG heeft de ‘stand van zaken invoering omgevingswet’ in kaart gebracht.
De VNG voorziet grofweg 3 elementen voor de veranderopgave van gemeenten:
Kerninstrumenten (omgevingsvisie en omgevingsplan)
Anders werken (zaakgericht werken, cultuur, ICT, participatie, dienstverlening en competenties)
Digitaliseringsopgave (Basisregistraties, Geo-informatie, DSO)
Om met de Omgevingswet aan de slag te kunnen is het van belang dat de primaire taken plaats kunnen 
vinden. Het ‘anders werken’ met zaakgericht werken, processen, competenties, organisatie, ICT, 
dienstverlening, samenwerkingsverbanden moeten op orde zijn om burgers en bedrijven te kunnen 
bedienen.



2.5 4 sporenprogramma
Met de zomernota 2017 is budget beschikbaar gesteld voor het 4 sporenprogramma. Dit programma 
heeft als doel het geven van impulsen die effect hebben op de lange termijn, maar waarbij op korte 
termijn, in 2017 en 2018, ook resultaten behaald worden; impulsen die bijdragen leveren aan 
aantrekkelijke stad die goed bereikbaar is. De impuls zal gegeven worden om:
"Ruimte" te bieden en (lokale) innovatie tevens concurrentiekracht te vergroten door:

 de aantrekkelijkheid van de stad en van de regio te vergroten
 de bereikbaarheid te verbeteren
 de verblijfskwaliteit van het landschap te verbeteren
 de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven te verbeteren
 de projecten uit de Investeringsagenda Voorne Putten / Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

aan te zetten
 de lokale innovatie en verduurzaming invulling te geven

 
Dit vertaalt zich in de volgende 4 sporen:
 
 

Spoor A – Grote projecten en Woningbouwproductie
 

Wat willen we bereiken?
Na jaren van krimp nemen nu de bestedingen en investeringen toe en de werkeloosheid neemt af. Ook de 
woningmarkt trekt verder fors aan, veel planinitiatieven worden bij de gemeente ingediend en de 
projecten komen in een versnelling. Gelijktijdig met het toenemen van de koopkracht en 
concurrentiekracht van bedrijven, is er behoefte aan nieuwe of andere huisvesting. Er komen 
verhuisbewegingen en er vallen plekken vrij. Dit resulteert in nieuwe ordeningsvraagstukken. Met dit 
spoor worden de kansen die er op dit moment bestaan in de (woning)markt opgepakt.
 

Wat gaan we ervoor doen?
Goedkeuren van het bestemmingsplan de Boomgaard met eventuele ophoging van het huidige 
woningcontingent  2019, wat resulteert in de start van het bouwrijp maken van de nieuwe woonwijk. De 
voltooien van de Vesting en het plan voor Sportlaan wordt in werking gezet. Nadenken over de uitgifte 
van gemeentelijke bouwkavels. We zullen de loketfunctie goed bedienen.
 

Spoor B –Retail- en Werklocaties
 

Wat willen we bereiken?
Een nieuwe dynamiek is merkbaar op plekken waar gewinkeld en gewerkt wordt. Het zijn de plekken die 
bekend staan als de “2nd en 3rd places”. Na de plek waar je woont, zijn dat de plekken waar je werkt, 
winkelt en op andere manieren tijd doorbrengt. Er wordt ingezet op innovatie en duurzaamheid en het 
behoud en de versterking van de concurrentiekracht van deze plekken.
 

Wat gaan we ervoor doen?
De (on)mogelijkheden en consequenties van wenselijke ontwikkelingen op het gebied van perifere 
detailhandel in kaart brengen. De oprichting van een innovatieplatform bij Kickersbloem 3 onderzoeken. 
Bijdragen leveren aan de revitalisering Struytse Hoek. We gaan een aanzet geven tot de programmering 
van de stad op het gebied van de vraag en aanbod van perifere detailhandel en werklocaties.
 

Spoor C – De regionale Economische Uitvoedingsagenda
 



Wat willen we bereiken?
Hellevoetsluis wil een “sterke stad” zijn die uit samenwerking met regio synergie weet te bereiken. Een 
stad waar innovatie, duurzaamheid, biodiversiteit, een gezonde economie, toerisme en recreatie de basis 
vormen voor de werkgelegenheid. Het Hellevoetse landschap willen we hierbij als kracht inzetten voor 
het economische vestigingsklimaat. Daarbij wordt ingezet op een duurzaam wonen, werken en recreëren. 
Vanuit het principe Next generation woonwijk wordt het project Boomgaard duurzaam en 
toekomstbestendig ontwikkeld.
 

Wat gaan we ervoor doen?
We gaan inzetten op projecten die voortvloeien uit de investeringsagenda MRDH en uit de agenda van de 
Provincie Zuid-Holland. Daaraan gekoppeld gaan met het samenwerkingsverband Voorne Putten het 
project Hollandse Banen opzetten. De duurzaamheidsprincipes van de Next generation woonwijken 
worden ingevoerd in projecten waar dat mogelijk is. Het havengebied van Hellevoetsluis krijgt een 
duurzaamheidsimpuls. We gaan in het kader van de energietransitie mogelijkheden voor 
energiebesparing en innovatieve duurzame energie in kaart brengen bij zowel de gemeentelijke 
gebouwen, nieuwbouw als bestaande bouw.
 

Spoor D – Bereikbaarheid en Mobiliteit
 

Wat willen we bereiken?
Een goede bereikbaarheid van Voorne-Putten is essentieel voor de economische ontwikkeling, de 
inwoners en voor recreatie en het toerisme. Ten eerste is vanuit economisch belang en milieu-oogpunt is 
een adequate verkeersafwikkeling en goede doorstroming op het lokale wegennet cruciaal; de interne 
doorstroming van de stad. Ten tweede zal ingezet worden op de ontsluiting en bereikbaarheid van de 
stad Hellevoetsluis an sich. Ingezette plannen voor de aanleg van nieuwe verkeersinfrastructuur en 
doorvoeren van verbeteringen op knelpunten zullen worden opgepakt.
 

Wat gaan we ervoor doen?
Er wordt een oplossingenstudie knelpunten wegenstructuur Hellevoetsluis uitgevoerd. Ook wordt er 
onderzocht hoe de doorstroming van de N57 verbeterd kan worden, waarbij een mogelijke verbreding 
niet uitgesloten is. Er wordt onderzoek gedaan naar de ontsluiting van Farmfrites op het huidige 
wegennet. De centrumring Amnesty Internationallaan – De Sprong wordt herzien.



2.6 Visie op verbeterlocaties
Al deze aspecten samen zorgen echter nog niet per definitie voor een kwalitatieve samenhang ten 
behoeve van de gewenste ruimtelijke structuur. De ‘Visie op Verbeterlocaties’ is een goed voorbeeld hoe 
de gemeente kan zorgen voor een integrale benadering die sterk bijdraagt aan een kwalitatieve 
verbetering van het woon- en leefmilieu in de betreffende buurt of wijk. We streven naar de juiste functie 
op de juiste plaats. En naar het positioneren van stedelijke functies die elkaar kunnen versterken en dus 
samen een meerwaarde opleveren voor de stad. We zullen daarbij tijdig anticiperen op een eventuele 
verschuiving van deze functies. Deze visie is meer dan ooit actueel. Het biedt kansen voor particuliere en 
private initiatieven en de versterking van het voorzieningenniveau van de gemeente. Het vormt bij uitstek 
een verdedigbare visie op hoe de stad nu is en hoe het woon- en leefmilieu in onze gemeente zich verder 
kan ontwikkelen. De komende jaren zal hierbij de aandacht meer en meer gericht worden op deze wijze 
van programmering en de interactie met onze inwoners en bedrijven. Deze ontwikkelingen hebben onder 
andere tot gevolg dat de gemeente Hellevoetsluis kritisch kijkt naar de vastgoedportefeuille en de hieraan 
verbonden functies, nu en in de toekomst. Ook door de aangekondigde veranderingen in de zorg zullen 
veel panden beschikbaar komen die (deels) hun functie verliezen en voor alternatieve vormen van gebruik 
beschikbaar komen.

Doelstellingen

Vervolgmaking van de ruimtelijke inrichting

We gaan voortvarend verder met het werken aan de vervolgmaking van de ruimtelijke inrichting van onze 
stad door het beter benutten en het opwaarderen van de bestaande ruimtelijke kwaliteit van de stad.

Maatregelen

De herontwikkeling van Veerhaven (10.000 m2 watersport en 100 woningen)

In 2017 zullen de laatste bedrijfsmatige kavels worden uitgegeven en bebouwd. Tevens zal begin 2017 
een projectontwikkelaar worden geselecteerd voor het realiseren van de woningbouwopgave (ca 95 
woningen). Na selectie zal het jaar 2017 nodig zijn voor de verdere uitwerking van de 
woningbouwplannen en het doorlopen van de ruimtelijke procedure.

De ontwikkeling van bedrijventerrein  Kickersbloem 3

Kickersbloem 3 dient zich te ontwikkelen tot een toekomstgericht, regionaal ondernemerspark. Daarom is 
er bij de uitwerking van Kickersbloem ruime aandacht voor de toekomstige identiteit en positionering van 
het gebied. In de periode t/m oktober 2016 wordt het globaal stedenbouwkundigplan verder uitgewerkt 
in een Inrichtingsplan, als basis voor de feitelijke aanbesteding en uitvoering. Eind 2016 starten de 
voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering met aansluitend de uitvoering van de eerste fase. 
Vanaf de zomer 2016 is de kavelverkoop gestart, ondersteund door een marketing- en verkoopcampagne 
in samenwerking met de marktpartijen.

De ontwikkeling van ondermeer een recreatieve boulevard nabij de Haringvlietdam

De ontwikkelde visie wordt met relevante partijen zoals Rijkswaterstaat, het Recreatieschap, de provincie 
en mogelijke investeerders verder verkend op uitvoerbaarheid.



De Vesting voltooien door uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan van de ‘Visie Vesting Voltooien’

Fase 2 Groote Dok Oost starten van de ruimtelijke procedure op basis van een alternatief programma. 
Heroverweging omtrent de toekomstvisie inzake hergebruik Natte Schietkatoenloods in samenhang met 
ontwerp en deels uitvoering van het stadspark. Strandpaviljoen, onderzoek haalbaarheid aangepast 
ontwerp en doorlopen procedure.  Opstellen programma van eisen voor verbeteren uitstraling Kerkstraat 
e.o. Verdere verbetering van het ‘Beeld van de haven’en opwaardering voorzieningenniveau.

Ontwikkeling van de entree van de stad –  De Kop Oostdijk

Met Initiatiefnemer (Moree/Van Wijnen) is principe overeenstemming over de ontwikkeling van de 
locatie met ca 81 vrije sector huurwoningen. Volgens planning zal een deel van 2017 nodig zijn om de 
bestemingsplanprocedure te doorlopen. Bij een voorspoedig verloop kan in hetzelfde jaar nog worden 
gestart met het bouwrijpmaken van het gebied.

De ontwikkeling van woongebied Boomgaard (500 woningen)

De herontwikkeling Nieuwe Vesting (Molshoek)

De herontwikkeling Sportlaan e.o.

Uitvoering geven aan de visie op de recreatieve zone plangebied Haringvlietweg/Zoomweg

Eind 2016 begin 2017 wordt het bestemmingsplan Haringvliegweg vastgesteld. Inzet is om vanaf 2017 de 
initiatiefnemers uit te dagen om mede gestalte te geven aan toekomstige samenhangende recreatieve 
ontwikkelingen in het gebied.



2.7 Visie op de strategische programmering van voorzieningen
Op 21 april 2016 is de ‘Visie op de strategische programmering van stedelijke voorzieningen’ door de 
gemeenteraad vastgesteld. Daaropvolgend zullen vier belangrijke clusters of gebieden worden uitgewerkt 
in een gebiedsvisie. Het gaat om de gebieden Sportlaan en omstreken en het Woordbouwerplein Struytse 
Hoeck, De Vesting en het gebied Brielsestraatweg. In de gebiedsvisie wordt nader uitgewerkt welke 
processen doorlopen moeten worden om tot een integrale gebiedsontwikkeling te kunnen komen. De 
locatie Sportlaan-Schoolslag is toegevoegd om zo vroegtijdig te kunnen inspelen op mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen voor het zwembad en nieuwbouw van een IKC. Deze gebiedsvisie is 
inmiddels vastgesteld eind 2016 en in 2017 vertaald in het Masterplan Sportlaan. 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 winkelcentrum De Struytse Hoeck, in 2018 zal gestart 
worden met de uitwerking.  

Doelstellingen

Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit

Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied en aan de randen van de stad.

Maatregelen

Initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen ondersteunen

En hen in een vroegtijdig stadium informeren over ruimtelijke kwaliteit, effecten van de ruimtelijke 
ontwikkeling op de ruimtelijke kwaliteit en de verbeterpunten van ruimtelijke kwaliteit.
Het werkboek Ruimtelijke Kwaliteit toepassen bij beoordeling van ruimtelijke initiatieven en als 
handreiking bij gesprekken met initiatiefnemers.

Uitbreiding van woonmilieus in het buitengebied

Ten behoeve van project Boomgaard (±600 woningen) zal een landschapsplan, stedenbouwkundig plan en 
een ontwerp bestemmingsplan worden opgesteld in opdracht van de gezamenlijke grondeigenaren.

Doelstellingen

Vervolgmaking van de ruimtelijke inrichting

We gaan voortvarend verder met het werken aan de vervolgmaking van de ruimtelijke inrichting van onze 
stad door het beter benutten en het opwaarderen van de bestaande ruimtelijke kwaliteit van de stad.

Maatregelen

Adequate ambtelijke inzet in de regionale samenwerking zonder verlies aan kwaliteit en effectiviteit

Onderzoeken hoe de ambtelijke processen in de regionale samenwerking kunnen worden gebundeld en 
geoptimaliseerd. In het kader van Voortaan Voorne zal dit nader vorm krijgen.

De participatiemogelijkheden en -vormen in het kader van projecten en visievorming nader onderzoeken

Ten behoeve van een excellente dienstverlening de participatiemogelijkheden en -vormen in het kader 
van projecten en visievorming nader onderzoeken, daarin keuzes maken en effectief inzetten.



Bewustere en zichtbare keuzes omtrent de inzet van participatie in projectontwikkeling en visievorming.

Herijking van het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie 2015+

Opstellen van gebiedsvisies voor Sportlaan e.o. en Woordbouwerplein/Struytse Hoeck in 2017.

Regionale afstemming van ruimtelijke plannen en overige plannen/visies in het ruimtelijk-economisch dan 
wel het fysieke domein

Regionale afspraken zijn gemaakt ten behoeve van een goede procesgang. En worden uitgevoerd.

Transformatie en verkoop van het overig  Vastgoed

In lijn met de verkoopresultaten en transformatie vastgoed tot heden zal deze lijn worden voortgezet 
voor afronding van de 2e fase vesting. Ter transformatie van de rijksmonumenten in de vesting. 
Daarnaast zullen vervolg tranches vastgoed worden opgestart.

Visie Verbeterlocaties actueel houden

Actualisering visie eind 2016 begin 2017, weergeven stand van zaken en nieuwe locaties toevoegen. 
Hierbij ook mogelijkheden en kansen voor locaties in het buitengebied onderzoeken.
Ter uitvoering van de Visie Verbeterlocaties:
Jacq. Perkstraat en Mauritsplaats, selectie marktpartijen en ruimtelijke procedure moet worden 
doorlopen (bouwplanbegeleiding).
Markt aftasten voor herontwikkeling Heliushaven vanuit kwaliteitsbenadering.

Voorzien in de benodigde ruimtelijke kaders voor heel de  gemeente

Onder andere bestemmingsplannen en visies. 
Voortzetten actualiseren bestemmingsplannen Den Bonsen Hoek en Noord-West conform de planning, 
actualisatie bestemmingsplannen 2014-2024. Opstellen gebiedsvisie Woordbouwerplein in samenhang 
met uitvoeringsplan winkelcentrum. Het doorlopen van ruimtelijke procedures 
(postzegelbestemmingsplannen of buitenplanse afwijkingsprocedures Wabo).

Visie op de strategische programmering van voorzieningen.

Op 21 april 2016 is de ‘Visie op de strategische programmering van stedelijke voorzieningen’ door de 
gemeenteraad vastgesteld. In 2016/2017 zal voor twee belangrijke clusters een gebiedsvisie worden 
opgesteld. Voor de Sportlaan en omgeving zal na vaststelling van de visie, eind 2016, worden gestart met 
planuitwerking van de deellocaties in 2017. Voor Woordbouwerplein-Struytse Hoeck wordt in 2017 een 
gebiedsvisie opgesteld.



2.8 Wonen
In aansluiting op de woonvisie Voorne – Putten heeft de herijking van het gemeentelijk beleid op het 
gebied van wonen plaatsgevonden en is de Woonvisie Hellevoetsluis 2016 -2020 vastgesteld. Een 
ontwikkeling waarbij steeds meer rekening gehouden zal moeten worden, is ‘ontgroening’ en ‘vergrijzing’ 
van de bevolking van Hellevoetsluis. De woonwensen van senioren en de huisvesting van bijzondere 
doelgroepen zijn ook nadrukkelijk aan verandering onderhevig. Daarnaast is ‘de betaalbaarheid van het 
wonen’ sinds enkele jaren een steeds belangrijker item geworden.
 

Woningbouwproductie 
Sinds begin 2016 is een gemeentelijk projectleider belast met de taak om de woningbouwproductie 
binnen Hellevoetsluis te bevorderen. Deze projectleider zal periodiek rapporteren over de voortgang van 
de woningbouwproductie en vormt met een aantal betrokken ambtenaren de Taskforce 
Woningbouwproductie. Vanzelfsprekend worden bij de aanpak van de woningbouwproductie de 
bestaande lokale en regionale volkshuisvestelijke analyses en rapportages ook de externe 
marktomstandigheden nadrukkelijk meegenomen.

Doelstellingen

Toekomstgerichte woningvoorraad

Toekomstgerichte woningvoorraad geënt op de vraagzijde en demografische ontwikkelingen

Maatregelen

Bevorderen van de bouw van woningen met aanpalend zorgaanbod in woonservice-zones

- De bestaande woningvoorraad onderzoeken en   analyseren op betaalbaarheid, duurzaamheid en 
senior-proof zijn.
- Onderzoeken van de mogelijkheden tot stimuleren van eigenaren om woningen aan te passen.

Bevorderen van het realiseren van die woningen, die voldoen aan de vraagzijde van inwoners en evt. 
woningzoekenden

- Op basis van woonwensen van inwoners lokaal een kwalitatief woningbouwprogramma opstellen, dat 
ook regionaal ingebracht kan worden.
- Planinitiatieven zullen meer en meer worden getoetst aan de gemeentelijke woonvisie en de woonvisie 
Voorne-Putten.

Herijken van de gemeentelijke woonvisie op basis van de Woonvisie Voorne-Putten

De Woonvisie is vastgesteld.

Opstellen van nieuwe prestatieafspraken  met de woningcorporatie

Met het vaststellen van de lokale Woonvisie moeten ingevolge de Woningwet 2015 ook nieuwe prestatie-
afspraken worden opgesteld.



Opstellen van wijkontwikkelingsplannen

Het beleid uit de woonvisie met betrekking tot aan- passing van de bestaande voorraad (w.o. 
herstructurering) dient doorvertaald te worden naar de diverse wijken.

Periodiek rapporteren over de woningmarktproductie en voorstellen doen tot verbetering van de 
voortgang hiervan.

Twee keer per jaar een rapportage.

Hellevoetsluis op de kaart zetten als aantrekkelijke woongemeente op Voorne-Putten.

Organiseren van een woonbeurs voor Hellevoetsluis of aanhaken bij een al lopend initiatief.

Klankbord overleg met makelaars uit Hellevoetsluis



2.9 Economie en werkgelegenheid
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.
In Hellevoetsluis is een nieuwe dynamiek merkbaar op plekken waar o.a. gewinkeld en gewerkt wordt. Er 
wordt ingezet op de concurrentiekracht van deze plekken. Het zijn de plekken die bekend staan als de 
“2nd en 3rd places”. Na de plek waar je woont, zijn dat de plekken waar je werkt, winkelt en op andere 
manieren tijd doorbrengt. Voorzieningen en werkgelegenheid zijn binnen middelgrote steden van groot 
belang. Naarmate dit soort voorziening sterker wordt, transformeert een planmatig opgezette groeikern 
als Hellevoetsluis steeds meer van woonstad naar een levendige stad met werkgelegenheid en goede 
voorzieningen. Aantrekkelijke retail- en werklocaties maken een stad ook aantrekkelijk als woonstad. Ze 
vormen een voorziening en bieden werkgelegenheid. Tevens vormen zij de verbinding naar de regio, 
bereikbaarheid en de grote projecten.

Doelstellingen

De economische oriëntatie meer (sub)regionaal richten

De economische oriëntatie meer (sub)regionaal richten. 

Maatregelen

Het aangaan van strategische allianties

Het aangaan van strategische allianties in het belang van Hellevoetsluis (o.a. het Havenbedrijf, Haven 
Industrieel Complex etc.)
Deze invloedrijke partners kunnen een bijdrage leveren aan de versterking van het vestigingsklimaat in 
Hellevoetsluis.

Netwerken en lobbyen

Middels netwerken en lobbyen de zichtbaarheid en positie van Hellevoetsluis vergroten.
Komt ten goede aan het vestigingsklimaat.

Ons sterk maken voor de economische belangen van Hellevoetsluis binnen het grotere verband van de 
Metropoolregio Rotterdam / Den Haag

De gemeenten op Voorne-Putten trekken gezamenlijk op richting de regio/MRDH. Daarbij is recentelijk 
een Economisch Profiel Voorne-Putten ontwikkeld. Dit profiel wordt de komende periode verder 
uitgewerkt. Met deze uitwerking worden zowel de kwaliteiten van Voorne-Putten als geheel, als die van 
iedere gemeente individueel, ingezet om de economische kracht binnen de MRDH te vergroten. Voor de 
gemeente Hellevoetsluis geldt dat met name de aandacht wordt gevestigd op Hellevoetsluis als 
aantrekkelijk vestigingslocatie voor bedrijven.

Doelstellingen

Dienstverlening aan ondernemers verbeteren

Het hanteren van een meer faciliterende rol teneinde de dienstverlening aan ondernemers te 
verbeteren. 



Maatregelen

De dienstverlening richting ondernemers vormgeven middels accountmanagementschap

 Ondernemers sneller door de organisatie leiden en processen nauwlettend monitoren.
Accountmanagementschap zien we als een houding ten opzichte van het bedrijfsleven die zich kenmerkt 
als: zichtbaar, benaderbaar en faciliterend. Meer de houding van een partner.

In overleggen met externen een meer participerende rol aannemen

We verwachten anno 2017 meer van onze partners. In veel gevallen zal de gemeente meedoen in plaats 
van trekker zijn.

Werken volgens de motto’s ‘minder regels, meer service’, ‘afspraak is afspraak’ en persoonlijk maatwerk

Het verminderen van bureaucratie. We hebben een positieve grondhouding richting het bedrijfsleven. 
Afspraken komen we na en we communiceren helder en zo snel mogelijk. 

Doelstellingen

Het versterken van het economisch klimaat

Het versterken van het economisch klimaat. 

Maatregelen

Actualisatie Kadernota Economie

De huidige Kadernota is vastgesteld in 2008. Als gevolg van diverse ontwikkelingen is de nota niet langer 
actueel en zal deze in 2017 worden geactualiseerd.

Afspraken maken over betere aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt

Het maken van afspraken met lokale en regionale bedrijven en onderwijsinstellingen over een betere 
aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. 
Momenteel wordt onderzocht op welke manier bedrijven en onderwijsinstellingen beter samen kunnen 
werken om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.

Bedrijventerrein Kickerbloem 3 verder ontwikkelen

Stichting Bedrijventerreinen Hellevoetsluis heeft onderzocht of er voldoende draagvlak bestaat om een 
ondernemersfonds op te richten op Kickersbloem 1+2. Dat is echter niet het geval.
 

Vanaf de 2e helft van 2016 zal verkend worden om een kwalitatief goede bewegwijzering te laten 
plaatsen op Kickersbloem 1+2. (voornemen is om ook Kickersbloem 3 hierin mee te nemen). Dit draagt bij 
aan de vindbaarheid van de verschillende bedrijven en een verzorgd beeld op de bedrijventerreinen. 

Uiteraard vormt goede bewegwijzering ook een visitekaartje naar de bezoekers. Tevens wordt vanaf de 2e 



helft van 2016 verkend welke wensen en mogelijkheden er zijn om parkmanagement op Kickersbloem 3 
te regelen.
 
Voor Kickersbloem 3 wordt, inwisselwerking met de stakeholders, gezocht naar een onderscheidende en 
toekomstgerichte positionering en identiteit.
 
Daarbij wordt ingezet op een éénduidig accountmanagerschap vanuit de gemeente, een profilering als 
regionaal ondernemerspark. Verder specifieke thema’s waaronder de circulaire economie, duurzaamheid, 
decentrale energie en een toekomstgerichte  verbinding met de arbeidsmarkt, gericht op de 
kenniseconomie.

Langetermijnvisie ontwikkelen voor een aantrekkelijk en duurzaam functionerend centrumgebied

Het ontwikkelen van een langetermijnvisie voor een aantrekkelijk en duurzaam functionerend 
centrumgebied (De Struytse Hoeck) in Hellevoetsluis, dat koopkracht aan zich weet te binden en aantrekt 
uit de regio.
Gezamenlijk met marktpartijen, consumenten en bewoners is Centrumvisie De Struytse Hoeck 
ontwikkeld. Deze visie is uitgewerkt tot een actieplan/procesplan. Vanaf eind 2016 zal onder andere in 
een aantal stappen een ontwerp gemaakt worden voor de publieke ruimte. Het voornemen is om na de 
zomer van 2017 de eerste grote verbeteringen te realiseren. Een van de concrete speerpunten is het 
verplaatsen en uitbreiden van de bestaande vestiging van Lidl binnen het gebied.

Zorgdragen voor een goed functionerende detailhandelsstructuur

In navolging op de actualisering van de Kadernota Economie zal de Detailhandelsvisie worden 
geactualiseerd. Bij deze actualisatie worden de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen en de versterking 
van winkelcentrum De Struytse Hoeck nauw betrokken.



2.10 Bereikbaarheid
Een goede bereikbaarheid van Voorne-Putten is essentieel voor de economische ontwikkeling, de 
inwoners en voor recreatie en het toerisme. Vanuit economisch belang en milieu-oogpunt is een 
adequate verkeersafwikkeling en goede doorstroming op het lokale wegennet cruciaal. Het college zal 
zich daarom inzetten voor de uitvoering van ingezette plannen voor de aanleg van nieuwe 
verkeersinfrastructuur en doorvoeren van verbeteringen op knelpunten. Verkeersveiligheid binnen de 
bebouwde kom is belangrijk, waarbij 0 (nul) verkeersdoden en een verdere afname van 
verkeersgewonden het uitgangspunt is. Wegbeheerders wordt verzocht om verbeteringen op het vlak van 
veiligheid en capaciteit mogelijk te maken op kruispunten en wegen van Rijk, Provincie en Waterschap 
buiten de bebouwde kom. Fietsgebruik moet meer worden gestimuleerd als alternatief voor de auto. 
Goede en veilige fietsvoorzieningen zijn daarbij noodzakelijk. Bezuinigingen in het openbaar vervoer 
leiden tot een andere kijk op het openbaar vervoer. Maar binnen de mogelijkheden streeft dit college 
naar een kwalitatief goed openbaar vervoer, dat bijzondere bestemmingen zoals scholen, winkelcentra en 
seniorencomplexen ook in de toekomst op een adequate wijze blijft ontsluiten.



2.11 Schoon, heel en veilig
Een schone, veilige en hele leefomgeving is bepalend voor de uitstraling van het straatbeeld en draagt bij 
aan de positieve beleving en bevordert de aantrekkelijkheid van onze stad als woon-, werk- en 
vrijetijdsomgeving (zie ook het venster ‘Sociale Stad’).  In het dagelijks beheer en in de buurtaanpak geven 
we hier samen met inwoners en partners nadrukkelijk invulling aan. Met de uitvoering van het dagelijks 
beheer zorgen we voor het goed functioneren van het geheel, volgens een vooraf overeengekomen 
kwaliteitsniveau tegen een daarbij passend kostenniveau. De kerntaken zijn de zorg voor wegen, groen, 
riolering, water, gemeentelijke gebouwen, havens, civiele kunstwerken, kunst, begraafplaatsen, openbare 
verlichting, gladheidsbestrijding en afvalinzameling. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen op deze 
terreinen en passen ons beleid hier zoveel mogelijk op aan.

Doelstellingen

Een goede kwaliteit van de Openbare Ruimte

Een goede kwaliteit van de Openbare Ruimte. 

Maatregelen

1 á 2 wijk- en buurtaanpakken uitvoeren

Uitvoering 1 a 2 wijk- en buurtaanpakken per jaar samen met bewoners en partners. 
In 2017 betreft dit de Buurtaanpakken Bloemen- en Plantenbuurt en Vlotbrug.

Uitvoeren van passend beheer en onderhoud op alle taakvelden

Uitvoeren van passend beheer en onderhoud op alle taakvelden in het streven naar een stad waarin het 
goed wonen, werken en recreëren is en waar mensen zich thuis voelen.
Een integrale aanpak van de verschillende taakvelden wordt hierbij nadrukkelijk nagestreefd.
Voor het onderhoud van de openbare ruimte streven we, conform het Kwaliteitsplan Onderhoud 
Openbare Ruimte (KOOR), naar de onderhoudsniveau’s B-A.

Toetsen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, reconstructies en buurtaanpakken.

Het huidige kwaliteitsplan (KIOR) is niet meer actueel en ook qua opzet achterhaald. We stellen een 
nieuw document op met algemene randvoorwaarden voor de inrichting van de openbare ruimte, met 
ruimte voor locatiespecifieke uitwerking.

Inspelen op de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie)

Indien noodzakelijk verdiepingsslag naar aanleiding van de resultaten van de stresstest.

Uitvoering van een andere wijze van onkruidbestrijding, conform de gewijzigde wetgeving.

Onkruidbestrijding zonder chemische bestrijdingsmiddelen.

Op peil brengen van de kwaliteit van het groen.

Uitvoering van het Groenbeheerplan en de daarin genoemde aandachtspunten.





2.12 Duurzaam en miliuevriendelijk
Met duurzaamheid wordt een ontwikkeling bedoeld die in evenwicht is met wat de omgeving te bieden 
heeft, nu maar ook in de toekomst. Bij een duurzame ontwikkeling zijn ecologische, economische en 
sociale waarden in evenwicht. Dit wordt ook wel weergegeven met de drie P’s namelijk People (sociale 
waarden), Planet (ecologische waarden) en Profit (economische waarden). De P van People staat voor de 
sociale dimensie van duurzaamheid en heeft een duidelijke relatie met het programma Sociale Stad. De P 
van Planet staat voor de ecologische dimensie van duurzaamheid. Centraal staat hier het behoud, de 
bescherming en het beheer van onze natuurlijke hulpbronnen. Deze duurzaamheidaspecten zijn onder 
andere: geluid, luchtkwaliteit en geur, (externe) veiligheid, bodem, groen en ecologie, water, energie en 
materialen, afval en grondstoffen. Allemaal aspecten die nauw verbonden zijn met de ruimtelijke 
ontwikkeling en de fysieke leefomgeving. Duurzaamheidaspecten die onder de P van Profit vallen zijn 
onder andere: duurzaam ondernemerschap, werkgelegenheid, mobiliteit en duurzame verdienmodellen 
(onder andere in geval van subsidies) en hebben een nauwe relatie met het ondernemersklimaat in de 
stad. Om te zorgen voor een goede inbedding in de gemeentelijke organisatie worden de 
duurzaamheidaspecten thematisch beschouwd in: Duurzame leefomgeving, Duurzame ruimtelijke 
ontwikkelingen, Duurzame bedrijvigheid en Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering.
In het kader van de energietransitie zal in de jaren 2018 – 2020 extra ingezet gaan worden op het 
stimuleren van energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie bij bestaande 
bouw, nieuwbouw en gemeentelijke gebouwen.

Doelstellingen

De groen-blauw structuur behouden, verbeteren en ontwikkelen

De groen-blauw structuur behouden, de ecologische kwaliteit ervan te verbeteren en de samenhang en 
structuur op de termijn ontwikkelen (klimaatbestendig en waterrobuust)

Maatregelen

Inspelen op de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie)

Indien noodzakelijk verdiepingsslag naar aanleiding van de resultaten van de stresstest.

Onderzoek naar  mogelijkheden voor generieke ontheffing van de Flora en faunawet

Onderzoek is afgerond en generieke ontheffing blijkt op dit moment niet mogelijk. Natuurinclusief 
bouwen  wordt zoveel mogelijk gestimuleerd en is met name gericht op gierzwaluwen, huismussen en 
vleermuizen.

Opstellen van een nieuw Groenstructuurplan

Het schrijven en opstellen van een nieuw Groenstructuurplan.

Streven naar een percentage 30% groen, water en spelen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen

Toetsen ruimtelijke ontwikkelingen (principeverzoeken en projecten).

Uitbreiden en monitoren van ecologisch beheer

Uitbreiden ecologisch beheer en tellen orchideeën.



Uitvoeren Soortenmanagementplan Kickersbloem 3

Realiseren nestgelegenheid voor huismussen, vliegroute voor vleermuizen en natuurvriendelijke oevers 
voor bittervoorn.

Uitvoering Krekenplan

Uitvoeren diverse deelprojecten Voorne-Putten breed.

Doelstellingen

Realiseren van de gebiedsgerichte streefbeelden

Realiseren van de gebiedsgerichte streefbeelden op het gebied van duurzaamheid en milieu

Maatregelen

Actueel houden van de milieukaarten

Actueel houden van de milieukaarten (geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en bodem).
Actueel houden van het bodeminformatiesysteem, de interferentiekaart bodemenergie en een 
actualisatie van de geluidskaarten, luchtkwaliteitskaarten en signaleringskaart externe veiligheid.

Toetsen van alle ruimtelijke ontwikkelingen aan streefbeelden uit de Beleidsvisie duurzaamheid en milieu

Toetsen planinitiatieven, projecten, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.
Actualisatie van Geluidbeleidsplan, Beleidsplan luchtkwaliteit en Visie externe veiligheid.

Uitvoeren regionaal bodembeleid

Lopend. 

Sanering verkeerslawaai

Uitvoering voorbereidingssubsidie en opstellen saneringsplan Rijksstraatweg thv Nieuwenhoorn en 
saneringsplan Rijksstraatweg, Vloedlijn, Kanaalweg.

Doelstellingen

Realiseren van een reductie van CO2

Realiseren van een reductie van CO2. 



Maatregelen

Burgers en bedrijven voorlichten over energiebesparing en duurzame energie

Energieteam, duurzaam ondernemen estafette, verduurzaming sportverenigingen, energielessen scholen.

Implementatie GPR stedenbouw en GPR gebouw bij nieuw ruimtelijke ontwikkelingen

Toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen en bouwaanvragen.

Uitvoering convenant windenergie

Voortzetten werkzaamheden te realiseren locatie Haringvlietdam Noord (opschaling).

Vervolg uitvoering Europees subsidieproject Sustainable Ports

Onderzoek naar vervolg Europees subsidieproject Sustainable Ports voor de verduurzaming van de 
havens.
Overleg met mogelijke partners en opstellen van vervolgaanvraag.

Afronden uitbreiding elektrische oplaadinfrastructuur

Onderzoek naar uitbreiding elektrische oplaadinfrastructuur.

Verduurzaming  Kickersboem 3.

Uitvoeren stimuleringsregeling en verder onderzoek naar duurzame energieopties KB3.

Stimuleren van energiebesparende maatregelen

Doelstellingen

Verbetering van scheiding van afvalstoffen, huishoudelijk afval en zwerfaval

Verbetering van scheiding van afvalstoffen, huishoudelijk afval en zwerfaval. 

Maatregelen

Zwerfafval extra aanpakken

Extra aanpak zwerfafval (buurtinitiatieven Nederland schoon, Afvallessen scholen, Zwerfafval aanpak 
Struytse Hoeck).
 Buurtinitiatieven Nederland schoon, afvallessen scholen, het tegengaan van afval-bijplaatsingen bij 
containers onderdeel maken van de buurtaanpakken.
 



Voldoen aan de landelijke richtlijnen van het VANG beleid

Doelstellingen

Verduurzaming bestendigen en verder uitbreiden

Zowel intern als extern de verduurzaming bestendigen en verder uitbreiden

Maatregelen

Duurzame initiatieven van burgers en bedrijven stimuleren

Stimuleren, ondersteunen en faciliteren van initiatieven burgers en bedrijven op het gebied van 
duurzaamheid. (Initiatieven van burgers, Actie Nederland Schoon, duurzame coalities scholen, duurzame 
bedrijvenkring).
Voortzetten duurzame coalities scholen, ondersteunen initiatieven in het kader van Hellevoetse 
opschoondag. Indien van toepassing ondersteunen nieuwe initiatieven.

Invoeren duurzaamheidparagraaf bij collegeadviezen

Voortzetten lopende actie.

Ondersteunen van collectieve inkoopacties duurzame maatregelen

Collectieve inkoopactie zonnepanelen en isolatie, etc.

Onderzoek doen naar de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen en voorzieningen

Onderzoek naar financiële haalbaarheid van verduurzaming van diverse gemeentelijke gebouwen 
(gemeentehuis, theater, sporthallen, etc). Vergroening van schoolpleinen.

Regionaal samenwerken  en het vormen van coalities op het gebied van duurzaamheid

Werkgroep duurzaamheid en milieu Voorne Putten, regionaal bodemplatform, alliantie duurzaamheid, 
netwerk energie MRDH

Implementatie duurzaam inkopen



2.13 vergunningen, toezicht en handhaving
Een aantrekkelijke stad wordt in hoge mate bepaald door de leefomgeving. Een goede kwaliteit vraagt om 
regulering van het gebruik van de openbare ruimte en van de gebouwde leefomgeving. Dit in de vorm van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een in de 
regelgeving verboden handeling hoeft niet per definitie ongewenst te zijn. De gemeente bepaalt wie in 
welke situatie en onder welke voorwaarden toestemming krijgt om af te wijken van de verbodsbepaling. 
Bijvoorbeeld om een ontwikkeling die nog niet was voorzien toch mogelijk te kunnen maken. 
Vergunningverlening is dus een beleidsinstrument om de overheid in staat te stellen het maatschappelijk 
handelen te reguleren.
 

Een omgevingsvergunning
Het verlenen van vergunningen is gebaseerd op het uitvoeren van wettelijke taken. De Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vormt daarvoor de belangrijkste basis. Door een integrale benadering 
staat de klant centraal in dit proces. De overheid zet sterk in op verbetering van de kwaliteit van 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving. De wet VTH maakt het voor de gemeente mogelijk om tot een 
hogere kwaliteit van handhaving te komen. Zo wordt het basistakenpakket van de omgevingsdiensten 
wettelijk vastgelegd en worden gemeenten verplicht een verordening ‘Kwaliteit VTH’ te hebben.
Naast de wet komt er ook nog een AMvB die, doordat deze als wijziging op dat besluit geldt, zal opgaan in 
het Besluit Omgevingsrecht. In de AMvB VTH wordt een vertaalslag gemaakt van de Package Deal 
(basistakenpakket naar het Besluit Omgevingsrecht). Ook zijn procescriteria opgenomen voor 
vergunningverlening en wordt de basis gelegd voor een gemeenschappelijk inspectiesysteem. Deze AmvB 
wordt in een later stadium verwerkt in het Invoeringsbesluit Omgevingswet.
 
Anders dan dat procescriteria voorheen golden voor alleen handhaving, zijn in deze AMvB procescriteria 
opgenomen die gelden voor vergunningverlening, meldingen, maatwerkbeschikkingen en beschikkingen 
inzake gelijkwaardigheid. Het belangrijkste uitgangspunt van de procescriteria is hetzelfde gebleven; de 
Big 8 cyclus moet gerealiseerd worden.
 
Ten aanzien van de omgevingswet is de inwerkingtreding opnieuw uitgesteld. Vooruitlopende  op deze 
wet vinden voorbereidende besprekingen plaats met de buurgemeenten Brielle en Westvoorne . 
Daarnaast vindt ook regionale (Rijnmond) afstemming plaats.
 

Naleving en handhaving
De beoordeling van de ingekomen aanvragen en de tijdige afhandeling daarvan zijn belangrijke 
aandachtspunten. Naast deze administratieve en juridische afhandeling is ook de nazorg van de 
vergunningverlening een belangrijk aandachtspunt. Toezicht en handhaving is een structurele taak van de 
overheid, waarbij het werkaanbod voornamelijk voortkomt uit wet- en regelgeving. Naleving van 
regelgeving is van belang voor het effect van (bouw)regelgeving en daarmee de kwaliteit van de 
bebouwde omgeving.  De gemeente draagt zorg voor de kwaliteit van de uitvoering van toezicht op de 
wabo-taken waarbij preventieve, repressieve en gebiedsgerichte controles op uniforme wijze plaats 
vinden op basis van een jaarlijks vast te stellen uitvoeringsplan.

Doelstellingen

Adequaat toezicht op verleende vergunningen

Adequaat toezicht op verleende vergunningen. 



Maatregelen

Toezicht uitvoeren conform Handhavingsbeleidsplan en Uitvoeringsprogramma

Toezicht wordt uitgevoerd conform Handhavingsbeleidsplan en Uitvoeringsprogramma van de gemeente 
Hellevoetsluis.
We willen als gemeente een verdere professionalisering van de handhaving en willen toegroeien naar 
meer integrale handhaving, waar we zullen beginnen met afstemming aan de hand van de handhaving 
uitvoeringsprogramma’s.

Doelstellingen

Bewust toegebrachte schade rechtmatig verhalen

Bewust toegebrachte schade rechtmatig verhalen. 

Maatregelen

Schade aan gemeentelijke eigendommen bij daders verhalen

Bij bekende veroorzakers en/of daders de bewuste en/of onbewuste toegebrachte schade verhalen op 
basis van het eind 2016 geoptimaliseerde proces.

Doelstellingen

Een juiste onderbouwing van het genomen besluit

Een juiste onderbouwing van het genomen besluit. 

Maatregelen

(digitale) Dossiervorming

(Digitale) dossiervorming, waardoor voor eenieder op elk gewenst moment inzicht kan worden verkregen 
in alle bij het besluit behorende documenten (zaakgericht).
Doordat in 2015 de koppeling is gerealiseerd tussen de applicaties Corsa en SBA zijn vergunningendossiers 
door iedereen, compleet en op elk gewenst moment in te zien.

Doelstellingen

Een tijdige afhandeling van de vergunningaanvragen

Een tijdige afhandeling van de vergunningaanvragen. 

Maatregelen

Tijdig betrekken van interne specialisten en externe diensten

Tijdig betrekken van interne specialisten en externe diensten (bijvoorbeeld de brandweer, milieudienst 
DCMR, waterschap en provincie) bij de afhandeling van een aanvraag.
Door het vergunningenproces verder te digitaliseren wordt de doorlooptijd verkort. Documenten worden 
hierdoor sneller uitgewisseld. Beantwoording is niet meer afhankelijk van één persoon door de vraag 
centraal in de organisatie uit te zetten.



Doelstellingen

Gestructureerd handhaven op niet vergunde activiteiten

Gestructureerd handhaven op niet vergunde activiteiten. 

Maatregelen

Afhandeling meldingen

Op basis van meldingen en klachten wordt gecontroleerd en getoetst of er daadwerkelijk sprake is van 
een overtreding.

Wijkgericht inventariseren

Systematisch worden wijken geïnventariseerd op niet vergunde bouwwerken. Waar legalisatie mogelijk is, 
wordt de procedure opgestart. Waar dit niet mogelijk is wordt handhavend opgetreden.



2.14 kaderstellende beleidsnota's
 Stadsvisie 2030;
 Structuurplan Hellevoetsluis 2010+;
 Gebiedsvisie Voorne-Putten;
 Provinciale Visie Ruimte & Mobiliteit 2014;
 Structuurvisie Hellevoetsluis 2015+;
 Visie op de strategische programmering van stedelijke voorzieningen 2016;
 Woonvisie Hellevoetsluis 2016-2020
 Regionale Woonvisie Voorne Putten 2016-2020
 Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2013;
 Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2014-2018;
 Groenstructuurplan Hellevoetsluis 2010-2020;
 Geluidbeleidsplan 2008 – 2017;
 Luchtkwaliteitsplan 2008 – 2017;
 Visie Externe Veiligheid 2008 – 2017;
 Nota ‘De Vesting voltooien’ 2011;
 Notitie en uitvoeringsplan Vesting Hellevoetsluis.
 Nota Horecavestigingsbeleid 2011
 Kadernota Detailhandel 2011
 Centrumvisie De Struytse Hoeck 2015
 Watertakenplan 2017-2020
 Beheerplan Groen 2016-2019
 Beleidsnota VANG “Van Afval naar Grondstoffen. Afval Anders”
 Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte (KOOR)
 Handhavingsbeleidsplan Openbare ruimte 2016-2020



2.15 Wat mag het kosten?

Toelichting
Het nadelige saldo van de begroting 2018 ten opzichte van 2017 wordt vooral veroorzaakt door hogere 
kosten voor onderhoud openbaar groen, gladheidbestrijding, straten/pleinen en openbare verlichting, 
zoals in Berap 2016-2 en Zomernota opgenomen. Meerjarig zijn er geen significante afwijkingen op de 
lasten en baten.



2.16 Beleidsopties

2.1 Actieplan toegankelijkheid verbeteren Noodhulpdiensten – inv. € 100.000 en € 4.018 structureel
Mede op aangeven van de noodhulpdiensten zullen bij een aantal straten fysieke maatregelen worden 
genomen om de bereikbaarheid voor de voertuigen van deze diensten te optimaliseren. Daarnaast zal er 
ook aandacht zijn voor bewustwording.
 
2.2 Gladheidbestrijdingsbeleid (20170270) - € 50.000 structureel
Deze beleidsoptie heeft betrekking op het extra toevoegen van een bruggenroute en de wijziging van een 
aantal wegen van curatief naar preventief en curatief gladheid bestrijden.
 
2.3 Installatieverantwoordelijkheid - € 30.000 (2018) en €1.000 structureel (vanaf 2019)
Deze beleidsoptie heeft betrekking op het feit dat wij als gemeente wettelijk verantwoordelijkheid zijn 
voor alle elektrische installaties die bij ons in beheer en onderhoud zijn en dat daarvoor een handboek 
opgesteld en vastgesteld moet worden. 
 
2.4 Energie transitie (spoor C) - € 40.000 (2018 t/m 2020)
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 € 10.000,- en een uitvoeringsbudget van € 30.000,-. In 2019 en in 2020 is 
een (uitvoerings-)budget nodig van € 40.000,- per jaar.
 
2.5 a Toekomstbestendig hoofdwinkelcentrum De Struytse Hoeck – inv. € 935.000 (2018) en €2.310.000 
(2019) en € 130.379 structureel (vanaf 2020)
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 b Beheerskosten winkelcentrum (extra) na realisatie - € 35.000 structureel (vanaf 2019)
Er wordt gezien de kwaliteitsslag in de publieke ruimte vanaf 2019 een jaarlijks exploitatie budget 
aangevraagd ten behoeve van het beheer ad €35.000. Het wordt verkend of beheerafspraken te maken 
zijn met de marktpartijen die mee investeren in het plan.
 
2.6 Opwaarderen entree Vesting – inv. €225.000 (2018) en € 9.040 structureel (vanaf 2019)
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 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.
 
2.7 Retail- en Werklocaties (spoor B) - €10.000 (2018)
Dit voorstel heeft een relatie met o.a. het versterken van het hoofdwinkelcentrum (Visie Struytse Hoeck) 
en het herprogrammeren 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.
 
2.8 Een betere Bereikbaarheid & Mobiliteit (spoor D) - € 55.000 (2018)
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.



3. SOCIALE STAD



 



 



3.1    Inleiding
Met het programma Sociale Stad willen we vorm en inhoud geven aan de kwaliteit van (samen-)leven, 
wonen, werken en recreëren in Hellevoetsluis. Voor en met inwoners, maatschappelijke organisaties en 
ondernemers zorgen we voor behoud en ontwikkeling van het sociaal, cultureel en (re-)creatief  
voorzieningenniveau. Hierbij ligt de nadruk op ontwikkeling. Enerzijds de transformatie (ontwikkeling) in 
het sociaal domein en anderzijds de ontwikkelingen in het maatschappelijk voorzieningenniveau, 
waarmee de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de stad voor burgers en bezoekers versterkt 
worden.
 
Bij het realiseren van het Programma Sociale Stad richten wij ons op vier pijlers:
1.         Eigen kracht en burgerkracht;
2.         Iedereen doet mee;
3.         Gezondheid en ontwikkeling;
4.         Leefbaarheid, cultuur, recreatie en evenementen.
 

Transformatie sociaal domein
De overgang van de nieuwe taken in het kader van de drie decentralisaties is in onze gemeente goed 
verlopen. Eerste prioriteit was zorgcontinuïteit voor onze inwoners. Dat is gelukt. Het forse aantal nieuwe 
taken die we met de decentralisaties hebben gekregen, worden steeds meer ingebed. Op het vlak van 
jeugdhulp krijgen we nog extra verantwoordelijkheden door het lokaal beleggen van onderdelen uit de GR 
Jeugdhulp.
De komende jaren willen we het lokale en regionale zorgaanbod verder gaan veranderen en verbeteren. 
Het doel van deze transformatie is een verschuiving ‘naar de voorkant’ door laagdrempelige en 
vraaggerichte voorzieningen te realiseren, die inwoners zo krachtig en zelfredzaam mogelijk maken in 
plaats van ‘zorgafhankelijk’. Strategische en operationele samenwerking en afstemming met partners is 
hierbij noodzakelijk, ook om de gewenste transformatie van het sociaal domein te realiseren. Voor 
kwetsbare inwoners waarbij de zorgvraag groter is dan de draagkracht van hun directe omgeving en waar 
algemene voorzieningen geen oplossing bieden, blijft de gemeente extra individuele ondersteuning 
aanbieden.
 
De rol die de gemeente in het sociaal domein speelt verschilt per dossier. Waar nodig en passend pakken 
we de regie zelf. Partners zoals de zorgverzekeraars, zorgpartijen en het onderwijs hebben echter een 
eigen verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid. Samenwerking met deze partners vinden wij van 
groot belang.
 
De financiële middelen in meerjarenperspectief zijn door het rijk stevig teruggebracht. Desondanks en 
mede door de eerste aanzetten voor de transformatieopgave zijn de nieuwe taken binnen het 
beschikbare  3d-budget ingevuld. Binnen het sociaal domein blijft uiteraard wel sprake van onzekerheden 
Er is sprake van incidentele ruimte voor noodzakelijke ontwikkelingen.
 
De transformatie beperkt zich niet tot de domeinen jeugdhulp, Wmo, participatie; we zoeken nadrukkelijk 
de verbreding naar en samenhang met beleidsvelden als –passend- onderwijs, cultuur, economische 
zaken en ruimtelijke ontwikkeling.
 

Samenwerking in de regio
Er is sprake van nauwe samenwerking met regiogemeenten rondom de uitvoering van taken 
voortkomend uit de Wmo en de Jeugdhulp (Westvoorne). Op het terrein van participatie werken we 
samen in de arbeidsmarktregio Rijnmond en op Voorne-Putten niveau aan de vorming/ontwikkeling van 
het arbeidsontwikkelbedrijf . Voor de uitvoering van de bovenlokale jeugdhulp wordt samengewerkt in de 
gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp, regio Rotterdam-Rijnmond. Tot slot wordt in de 
samenwerkingsregio Voorne-Putten, Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee samengewerkt voor  het 
bieden van beschermd wonen en opvang.
 



Monitoring en verantwoording Sociaal Domein
Het is van belang om continu de vinger aan de pols te houden bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. 
Vanaf 2016 is hiervoor het landelijke instrument Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein beschikbaar. De 
opbouw van de monitor, maar ook de voeding vanuit de lokale gegevensverzameling is nog in opbouw en 
ontwikkeling. Wij zullen in 2018 de mogelijkheden van dit instrument verder benutten, waar nodig 
aangevuld met andere monitoringsinstrumenten.
 

Toerisme in stad en regio
Versterking van de toeristisch-recreatieve kracht van Hellevoetsluis is een van onze bestuurlijke 
speerpunten. We werken hierbij nauw samen met regiogemeenten, Provincie, natuurorganisaties en 
ondernemers en in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH). Wij profileren ons op drie 
thema’s: water, natuur en historie. Onze lokale ambities en ontwikkelthema’s zijn  ingebed in de bredere 
ontwikkelvisie en het investeringsprogramma van de MRDH waarbij Voorne-Putten als blauw-groen hart 
een essentiële bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid van de regio. Verdere uitwerking en uitvoering van 
de Visie op de Gastvrijheidseconomie, de ontwikkelingen rond Haringvliet/Quackstrand, de investering in 
en ondersteuning van citymarketing, het merk OP Voorne-Putten en de vernieuwing van de 
bestuursstructuur voor de recreatieschappen vormen daarvan de kernpunten.



3.2 Eigen kracht en burgerkracht
Onze  ambitie is dat elke inwoner naar vermogen mee doet aan de samenleving. Facilitering en waar 
nodig, ondersteuning van eigen kracht, eigen netwerken en burgerparticipatie zijn daarvoor belangrijke 
voorwaarden. Eigen kracht duidt op de mogelijkheden en wensen van inwoners om zelf regie te houden 
op het eigen leven en de eigen leefomgeving. De gemeente laat het initiatief zoveel mogelijk aan 
individuele bewoners, bewonersgroepen, verenigingen en actieve ondernemers en vertrouwt op de eigen 
kracht van inwoners. Om inwoners te faciliteren in hun eigen kracht en oplossingsmogelijkheden heeft 
onze gemeente een maatschappelijke infrastructuur. Die infrastructuur bestaat uit een  evenwichtig 
aanbod aan algemene voorzieningen dat erop gericht is om de eigen kracht van individuele inwoners en 
de burgerkracht van de maatschappij, waar nodig, te stimuleren en te versterken.
 

Sociale samenhang
We gaan in gesprek met inwoners en maatschappelijke organisaties over de wijze waarop en in hoeverre 
ze willen en kunnen  bijdragen aan een samenleving die naar elkaar omkijkt. We zoeken het ook in de 
voorwaardenscheppende sfeer.
 
De algemene voorzieningen bieden inwoners mogelijkheden om mee te doen en stimuleren en 
versterken waar nodig de eigen kracht van individuele inwoners en de burgerkracht van de maatschappij. 
De welzijnspartijen spelen hierbij een belangrijke rol. Van belang hierbij is ook het realiseren van 
ontmoetingspunten voor onze inwoners, waarbij laagdrempelige, collectieve ondersteuning dichtbij 
inwoners wordt georganiseerd door onze welzijnspartijen. Een betere verbinding van de eigen kracht in 
de maatschappij (0e lijn) aan de algemene voorzieningen (1e lijn) en individuele voorzieningen (2e lijn), 
kan zorgen voor duurzamer resultaat van hulpverlening
 

Leefbaarheid
We zijn in Hellevoetsluis met elkaar en met de stad verbonden. Door die onderlinge verbondenheid is 
onze samenleving tot veel in staat. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan in 
Hellevoetsluis met elkaar in gesprek, leggen verbindingen en nemen initiatieven. Bij het werken aan 
leefbaarheid stimuleren we betrokken partijen om zelf het initiatief te nemen om problemen op te lossen 
of nieuwe zaken tot stand te brengen. We ondersteunen dit waar nodig, bijvoorbeeld door partijen bij 
elkaar te brengen of door te wijzen op financieringsmogelijkheden. De waardering van de leefbaarheid 
door bewoners wordt iedere twee jaar per buurt gemeten door middel van de Leefbaarheidsmonitor. Op 
basis van de scores in dit onderzoek wordt in overleg met de partnerorganisaties bepaald in welke 
buurten een Buurtaanpak wenselijk is. Aan de hand van een integraal jaarplan werken partijen in het 
wijkbeheer samen aan leefbaarheidsprojecten. De aanpak van leefbaarheid richt zich zowel op een 
verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte (zie ook het Programma Aantrekkelijke Stad) als op 
het versterken van de sociale cohesie.
 

Zelfredzaamheid
Verbinding tussen de (professionele) partners die de collectieve en individuele ondersteuning bieden is 
essentieel voor de ondersteuning en stimulering van zelfredzaamheid. De samenwerking tussen de 

welzijnspartijen enerzijds en de zorgpartijen (vanuit het gebiedsteam (1e lijn) anderzijds wordt in 2018 
daarom verder uitgebouwd en gestimuleerd. Door hulpvragen vroegtijdig op te pakken en preventieve 
ondersteuning te bieden, kan de vraag naar zwaardere zorg worden verkleind.
Ook zetten wij in op het bieden van kortdurende individuele ondersteuning door onze professionele 
partners bij hulpvragen. Deze ondersteuning bestaat uit een breed scala aan lichte en/of kortdurende 
vormen van ondersteuning en hulpverlening die eenvoudig toegankelijk zijn. We verwachten hierbij van 
onze (zorg-) professionals dat zij zich richten op vergroting van de eigen kracht en het eigen netwerk.



Wat willen we bereiken?

Achterstanden en problemen van inwoners worden tijdig gesignaleerd en opgepakt

Wat gaan we daarvoor doen?

Bevorderen van een tijdige signalering van kindermishandeling

Onder andere door SISA en de Meldcode.
Inzetten op deskundigheidsbevordering van medewerkers.

De koppeling tussen jeugdzorg en onderwijs tot stand brengen

De koppeling tussen jeugdzorg en onderwijs tot stand brengen volgens afspraken tussen het passend 
onderwijs en de gemeenten op Voorne-Putten.
Een belangrijk uitgangspunt is dat een schoolarrangement moet aansluiten op het zorgarrangement van 
de gemeente en andersom.

Een warme overdracht realiseren

Een warme overdracht realiseren tussen de plek waar de hulpvraag wordt gesteld en de plek waar de 
hulpvraag moet worden opgepakt.
Er is een goede verbinding nodig tussen de verschillende zorgnetwerken, de vindplekken (zoals het 
welzijnswerk, CJG of huisartsen), de gemeentelijke en de zorgaanbieders. Klanten moeten niet alleen 
doorverwezen worden, maar professionals dragen zorg voor een warme overdracht.

Het sociaal gebiedsteam is ontwikkeld tot een sterk preventief, integraal en curatief team van 
professionals.

In 2017 richten we ons op:
 Vergroten van naamsbekendheid
 Verkenning om de drangtrajecten uit te voeren door de jeugd- en opvoedcoaches in het 

gebiedsteam
 Verkenning naar wenselijkheid aansluiten andere zorgnetwerken zoals LZN en LTHG

Integrale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

In 2016 wordt uitvoering gegeven aan het actieprogramma voortvloeiend uit de regiovisie Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling 2015-2018 ZHE.

Organiseren integrale toegang tot hulp onder regie van de gemeente

Onder andere door het trainen van eigen medewerkers en die van externe partijen in het breed screenen 
van hulpvragen.

Wat willen we bereiken?

Bevorderen leefbaarheid

Bevorderen leefbaarheid. 



Wat gaan we daarvoor doen?

Bestrijding woonoverlast

Om gevallen van woonoverlast zo goed mogelijk aan te pakken is eind 2015 een pilot 
‘woonoverlastregisseur’ gestart, gekoppeld aan een samenwerkingsverband met primaire partners 
Maasdelta en de politie. De evaluatie van deze pilot liet een positief effect zien, waarna tot structurele 
invoering is besloten. Er is een nauwe relatie met het venster Dienstbare Stad, veilige woon-
/leefomgeving.

Bewonersinitiatieven ondersteunen evenals initiatieven van jeugdigen

Voor bewonersinitiatieven die de sociale cohesie bevorderen worden via het wijkbeheer subsidies 
beschikbaar gesteld. Dit zorgt ervoor dat bewoners creatief worden en activiteiten kunnen ontplooien die 
de buurt ten goede komen, de saamhorigheid versterken en leiden tot wijk- en buurtwelzijn. Initiatieven 
van jeugdigen om hun speelomgeving te verbeteren worden ondersteund.

Inzet van Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling bestaat uit 20 goed opgeleide vrijwilligers die bemiddelen bij conflicten tussen 
bewoners en bewonersgroepen. De vrijwilligers zorgen ervoor dat problemen tussen buurtbewoners 
onderling niet escaleren en vroegtijdig aangepakt kunnen worden.

Inzet van Buurtpreventie

De buurtpreventie bestaat uit 25 vrijwilligers. De groep loopt wekelijks verschillende rondes in de wijken 
de Kooistee, de Struyten en Hellevoet. Extra inzet is er van een flexibel team op hotspots met veel auto-
inbraken in heel Hellevoetsluis.

Stimuleren van zelfbeheer

Bewoners kunnen onder voorwaarden een stukje gemeentegrond in zelfbeheer nemen. Met de 
vergoeding die zij ontvangen kunnen zij planten aanschaffen en zo hun omgeving voor henzelf en anderen 
verfraaien.

Uitleenservice

De uitleenservice maakt het mogelijk dat voor activiteiten spullen worden uitgeleend aan bewoners. Dit 
vergemakkelijkt de organisatie van activiteiten, verlaagt de kosten en stimuleert daarmee de 
bewonersparticipatie en leefbaarheidsinitiatieven.

Uitvoeren van 1 à 2 culturele activiteiten in de wijk.

In ons nieuwe cultuurbeleid leggen we nadrukkelijk verbinding met de doelstellingen van het sociaal 
domein. Cultuurprojecten op wijkniveau kunnen bewoners met elkaar in contact brengen en verbinden. 
Ook worden mensen die gewoonlijk niet in aanraking komen met cultuur in de gelegenheid gesteld er 
kennis van te nemen of mee te doen. Daarnaast kan cultuur een middel zijn om de kwaliteit van het 



leefklimaat in de wijk te verbeteren. Die projecten hebben een brede insteek, het kan gaan van 
community art projecten tot een gezamenlijke moestuin of buitenboekenkasten.

Uitvoeren van 1 à 2 wijk- en buurtaanpakken samen met bewoners en partners

In 2017 betreft dit de Buurtaanpakken Bloemen- en Plantenbuurt en Vlotbrug. Samen met het 
kwaliteitsteam van de inwoners, ondersteund door de partners en externen, worden plannen gemaakt en 
beoordeeld. Burgerparticipatie is hierbij erg belangrijk omdat het de eigen fysieke en sociale 
woonomgeving betreft. Mede op basis van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2016 zal selectie 
van nieuwe Buurtaanpakken plaatsvinden.

Uitvoeren van het jaarplan wijkbeheer 2017

Participatie van partners en bewoners (jong en oud) is hierbij van belang en heeft een belangrijke plaats 
in het proces.

Wat willen we bereiken?

Bevorderen sociale samenhang

Bevorderen sociale samenhang. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Bieden van laagdrempelige ondersteuning van inwoners

De welzijnspartijen bieden ondersteuning aan inwoners in de 0e lijn en stimuleren de zelfredzaamheid 
van inwoners. Dit doen zij door het aanbod van laagdrempelige en voor iedereen toegankelijke 
ondersteuning in de wijken en buurten van Hellevoetsluis. We bieden onder meer een steunpunt voor 
ouderen, een steunpunt vrijwillige inzet en een steunpunt voor jongeren.

Het realiseren van ontmoeting en sociale cohesie in buurten en wijken van Hellevoetsluis

Er is een viertal uitgangspunten geformuleerd waaraan we het huidige en toekomstige beleid op 
ontmoetingspunten willen toetsen:

 Voor het realiseren van ontmoeting maken we gebruik van de natuurlijke knooppunten in de 
samenleving.

 We stimuleren het realiseren van betekenisvolle ontmoetingen tussen inwoners.
 We nemen drempels weg die belemmeren om te ontmoeten.
 We zorgen dat plekken voor ontmoeting zorgen voor verbindingen in de samenleving: tussen 

inwoners met diverse achtergronden.
 In Noord-West wordt uitvoering gegeven aan de pilot wijkgericht werken om de kracht van deze 

wijk te versterken. Dit vraagt om een andere en integrale aanpak van de welzijnspartijen om de 
0e lijn in te richten.

 De waarde van de buurthuizen als ontmoetingspunten binnen de transformatie van het sociaal 
domein wordt gewogen en waar nodig versterkt en doorontwikkeld.

 Het opbouwwerk, de vrijwilligersondersteuning en het activiteitenaanbod in de buurthuizen 
wordt waar mogelijk en nodig vernieuwd binnen de transformatie van het sociaal domein.



Uitvoering van de nota ‘Mantelzorgers en vrijwilligers’

De nota ‘Mantelzorg & vrijwillige inzet 2016 – 2020 mondt uit in een actieplan, op een 5-tal 
ontwikkellijnen: verblijden, vinden, verbinden, versterken en verlichten.
In 2017 wordt o.a. ingezet op:

 Het stimuleren van vrijwillige inzet.
 Het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties. Het stimuleren en ondersteunen van 

bewonersinitiatieven, waarbij extra aandacht is voor de vrijwillige inzet in buurten en wijken.
 Bewustwordingscampagnes over mantelzorg(problematiek).
 Verbetering van de doorverwijzing naar de gemeentelijke zorgtoegang indien er sprake is van 

dreigende overbelasting.
Deskundigheidsbevordering in het signaleren van overbelasting bij mantelzorgers in de brede 
zorgtoegang.

Wat willen we bereiken?

Inwoners zijn zelfredzaam en maken gebruik van eigen kracht

Inwoners zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en maken gebruik van hun eigen kracht

Wat gaan we daarvoor doen?

Afronden van de pilot Buurt M/V en realiseren van een vervolg

Afgerond; vervolg ikv subsidieprogramma.

Bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning

Bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning met specifieke deskundigheid voor inwoners met een 
beperking, inwoners met psychiatrische problematiek en ouderen.
Onafhankelijke cliëntondersteuning helpt inwoners door middel van informatie, advies en algemene 
ondersteuning bij het versterken van hun zelfredzaamheid en participatie en bij het verkrijgen van een zo 
integraal mogelijk dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, 
zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Inwoners maken, waar mogelijk, gebruik van familie/sociaal netwerk

Bij alle hulptrajecten (licht of zwaar) wordt samen met inwoners verkend wat zij zelf kunnen en waar hun 
familie- of sociale netwerk kan ondersteunen.

Subsidiëren van kleinschalige lokale initiatieven

Subsidiëren van kleinschalige lokale initiatieven gericht op ontmoeting en participatie voor en door 
kwetsbare doelgroepen.
Het gaat hier om subsidies aan (lokale) vrijwilligersorganisaties waarvan de activiteiten gericht zijn op 
kwetsbare doelgroepen.



Transformatie sociaal domein 0e/1e lijn

In 2017 zal verder worden gewerkt aan de brede transformatie van het sociaal domein, waarbij de 
versteviging van de 0e lijn en de koppeling tussen de 0e en 1e lijn belangrijke pijlers zijn. Gewenst is dat 
inwoners zoveel mogelijk in staat zijn met hun eigen kracht en hun eigen netwerk lichte 
ondersteuningsvragen op te lossen. De (welzijns-)organisaties in 0e en 1e lijn spelen hierbij een 
belangrijke rol. In 2017 zal dit verder worden geconcretiseerd in een breed transformatieprogramma. Dit 
kan ook leiden tot nieuwe financierings- en resultaatafspraken met (welzijns-)aanbieders gericht op 
effectiviteit, samenwerking en innovatie.

Uitvoeren actieplan vermindering sociale eenzaamheid

In 2017 worden er verder acties uitgevoerd rondom het vijftal speerpunten uit het actieplan vermindering 
sociale eenzaamheid:

 Het vergroten van het inzicht in de eenzaamheid in onze gemeente Hellevoetsluis.
 Het bekend maken van en aandacht vragen voor het probleem van eenzaamheid.
 Het zorgen voor een betere signalering van eenzaamheid.
 Het doorlopend in kaart brengen en het promoten van het activiteitenaanbod en de 

ontmoetingspunten in onze gemeente.
Het inrichten van een omgeving die leidt tot meer sociale steun

Uitvoering visie jongerenparticipatie

In 2016 is een start gemaakt met de uitvoering van het plan van aanpak. Aandacht gaat hierbij in ieder 
geval uit naar het gebruik van internet en Social Media.

Verhogen van ouderbetrokkenheid en betrokkenheid netwerk bij jeugdhulpverlening

Onderzoek toont aan dat betrokkenheid van ouders/netwerk bij hulpverlening aan kinderen de 
effectiviteit van hulp verhoogt. Bij meer betrokkenheid is de kans groter dat behandeldoelen worden 
gerealiseerd en een traject succesvol wordt afgesloten.

Zorgdragen voor een evenwichtig aanbod in de 0e  lijn

Doel is een dekkend en samenhangend palet aan voorzieningen in de 0e lijn, ook wel het maatschappelijk 
voorveld genoemd. De gemeente heeft een belangrijke rol in het aanbod van algemene voorzieningen die 
voor elke inwoner vrij toegankelijk zijn. Deze algemene voorzieningen vormen een belangrijke hulpbron 
om de zelfredzaamheid en participatie van inwoners te behouden en te stimuleren. Met het dekkend en 
samenhangend aanbod aan algemene voorzieningen wordt de vraag naar zorg in de 1e en 2e lijn 
verkleind (maatwerkvoorzieningen).

Zorgdragen voor een stevige verbinding tussen organisaties in de 0e lijn en organisaties in de 1e lijn

Zorgdragen voor een stevige verbinding tussen organisaties in de 0e lijn en organisaties in de 1e lijn, 
gericht op inwoners met een lichte ondersteuningsvraag.

Doel is dat lichte ondersteuningsvragen tijdig gesignaleerd en opgepakt worden door de 0e lijn. In de 0e 
lijn is er direct contact met inwoners en kunnen zorgsignalen tijdig (h)erkend worden en kan er inzet op 

gepleegd worden. Waar nodig kunnen partijen in de 1e lijn ondersteuning bieden om de zelfredzaamheid 



van inwoners te vergroten. Doel is om dit dichtbij en rond het leven van de inwoner te organiseren en 
waar mogelijk met behulp van het eigen netwerk en algemene voorzieningen.

Met onze ketenpartners hebben en maken we afspraken over de samenwerking in de 0e en 1e lijn.

Doel is om het beroep op duurdere 2e lijns voorzieningen te verkleinen en te voorkomen.

De verbinding tussen 0e en 1e lijn krijgt voor de Jeugdhulp met name vorm in het Centrum van Jeugd en 
Gezin. In het CJG moet sprake zijn van een goede verbinding tussen de JGZ, de gemeentelijke toegang tot 
jeugdhulp en de ingekochte basiszorg voor gezinnen. Het gebiedsteam speelt hierin ook een belangrijke 
rol. Met betrokken partijen worden hierover afspraken gemaakt.



3.3 Iedereen doet mee
We vinden het belangrijk dat onze inwoners zoveel mogelijk naar vermogen meedoen in de samenleving, 
zowel op sociaal vlak als op de arbeidsmarkt. Meedoen is van belang voor inwoners zelf (persoonlijk 
welbevinden, gezondheid, ontmoeting en in geval van arbeidsparticipatie, inkomen) en voor de 
samenleving (bevordert sociale cohesie, burgerparticipatie, arbeidsparticipatie). Als inwoners op één of 
meerdere gebieden belemmeringen ervaren in het participeren, is het van belang dat dit tijdig wordt 
gesignaleerd. Hoe eerder een probleem gesignaleerd wordt, des te beter en sneller we een inwoner met 
een vorm van adequate ondersteuning kunnen helpen. We willen inwoners helpen door op een 
laagdrempelige manier hun hulpvragen te melden. Dat doen we door een ‘integrale toegang’ tot hulp en 
zorg in te richten, gezamenlijk met onze partners.
 
Begeleiding en ondersteuning
We streven naar een effectief en doelmatig voorzieningenpakket waardoor inwoners met beperkingen 
kunnen participeren aan de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door het inzetten van 
maatwerkvoorzieningen voor inwoners met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking of 
door ondersteuning van inwoners met financiële problemen door middel van schuldhulpverlening of het 
minimabeleid.
 
De samenwerking tussen de zorgpartijen blijft ook het komende jaar een belangrijk punt van aandacht. 
Om te komen tot integrale ondersteuning voor onze inwoners, is afstemming tussen de partners 
essentieel. Ingezet wordt daarom op de verdere verbinding tussen de zorgnetwerken, de verdere 
ontwikkeling van het sociaal gebiedsteam en een optimalisatie van de verbinding tussen onderwijs en 
jeugdhulp.
 
Van belang is dat er een sluitende aanpak wordt gerealiseerd voor inwoners met complexe problematiek. 
Samenwerking en afstemming met partners is hierbij noodzakelijk.
Met een goede vraagverheldering worden de problemen van een inwoner in kaart gebracht. Op die 
manier voorkomen we dat we slechts inzetten op een gemeld probleem zonder dat de achterliggende 
problemen zijn aangepakt. We gaan uit van één plan voor één gezin/systeem met één regisseur, waarbij 
de meest urgente problemen het eerst worden aangepakt. Deze sluitende aanpak is erop gericht om een 
inwoner zo snel mogelijk weer in een situatie te brengen waarin hij op eigen kracht de (resterende) 
problemen het hoofd kan bieden, eventueel met een vorm van ondersteuning vanuit  het netwerk en/of 
professionals.
 

Arbeidsparticipatie
Participatie op de arbeidsmarkt vinden we van groot belang en daarom investeren wij hierin. Enerzijds 
door goede contacten met werkgevers op te bouwen (zie ook het Programma Aantrekkelijke Stad) en 
anderzijds door re-integratieactiviteiten. Voor inwoners bij wie participatie op de arbeidsmarkt niet 
mogelijk is, proberen we een zinvolle dagbesteding te realiseren. Wij benadrukken de handhaving van de 
plichten die behoren bij het ontvangen van een uitkering. Wij zijn zogezegd ‘streng aan de poort’. Om 
zoveel mogelijk inwoners met een uitkering aan werk te helpen werken we, naast de ondersteuning 
gericht op de arbeidsintegratie, in de regio Rijnmond samen bij ontwikkeling van arbeidsmarktbeleid; in 
de regio van Voorne-Putten participeren we in het arbeidsontwikkelbedrijf. De gemeente zal conform de 
afspraken in het sociaal akkoord aandacht hebben voor het waar mogelijk in dienst nemen van 
arbeidsbeperkten.

Wat willen we bereiken?

Bevorderen arbeidsparticipatie

Bevorderen arbeidsparticipatie. 



Wat gaan we daarvoor doen?

‘Social return on investment’ behalen

SROI bestaat op een tweetal niveaus:
- In regionaal verband zullen we aansluiten bij de regiovisie en de afspraken die zijn gemaakt in de 
arbeidsmarkt regio Rijnmond.
- Op lokaal niveau wordt er in de afspraken met bedrijven maatwerk geleverd.
Zie ook programma Aantrekkelijke Stad

Betere aansluiting onderwijs-arbeid

In 2016 is er een notitie betreft aansluiting onderwijs-arbeid en een plan van aanpak jeugdwerkloosheid 
opgeleverd. In 2017 zullen we uitvoering geven aan de doelstellingen die hierin zijn geformuleerd.

Conform de afspraken in het sociaal akkoord inzetten op in dienst nemen arbeidsbeperkten bij gemeente 
Hellevoetsluis.

In het sociaal akkoord hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat zij extra banen gaan creëren 
voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen die voor 2026 
gerealiseerd moeten zijn; 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Voor de regio Rijnmond 
gaat het om zo’n 650 banen bij de sector overheid.

Effectievere re-integratie op de arbeidsmarkt

Vormgeven aan de transformatie van het sociale werkvoorzieningsbedrijf naar een 
Arbeidsontwikkelbedrijf.
In 2016 is de implementatie van de herstructurering van de Welplaat (Wsw taken) afgerond. Per 1 januari 
2017 voert Voorne-Putten Werkt! de Wsw taken uit op Voorne-Putten. In 2017 wordt er verder ingezet 
op de samenwerking op arbeidsontwikkeling.

Voorbereiden en uitvoering geven aan de verordening 'tegenprestatie'

In 2016 is er gestart met een pilot met 20 bijstandsgerechtigden bij stichting Push. De uitkomsten uit de 
evaluatie van deze pilot worden meegenomen in de uitvoering van de tegenprestatie in 2017.

Wat willen we bereiken?

Inwoners met beperking participeren naar vermogen

Inwoners (met beperking) wordt zorg en ondersteuning geboden, zodat zij het vermogen hebben om te 
participeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bieden van voorzieningen voor opvang

Naast het bieden van voorzieningen voor opvang in centrumgemeente Nissewaard worden er innovatieve 
pilots samen met zorgaanbieders/wooncorporaties uitgewerkt om in te zetten op preventie en snellere 
doorstroom in de maatschappelijke opvang.



De aanwezigheid van voldoende geschikte zelfstandige woningen zodat inwoners ongeacht leeftijd of 
beperkingen zo lang mogelijk in de eigen woning of leefomgeving kunnen (blijven) wonen.

Voor wat betreft sociale huurwoningen wordt uitvoering gegeven aan de lokale woonvisie en de 
bijbehorende prestatieafspraken voor 2017 met Maasdelta in dit kader. Voor inwoners met 
koopwoningen zal onder andere ingezet worden op bewustwordingscampagnes over mogelijkheden om 
woningen levensloopbestendiger te maken.

Het realiseren van de taakstelling huisvesting statushouders en de bijbehorende maatschappelijke 
begeleiding en integratie

We realiseren onze taakstelling als het gaat om het huisvesten van statushouders. We maken werk van 
integratie van statushouders en genaturaliseerde inwoners. We ontwikkelen daartoe samen met 
maatschappelijke partners en vrijwilligers een passend aanbod aan begeleiding.

Inzetten op transformatie beschermd wonen

Samen met de gemeenten en aanbieders van Beschermd Wonen op de Zuid-Hollandse eilanden worden 
de voorstellen van het beleidsdocument ‘Toekomst en opmaat naar transformatie Beschermd Wonen’ 
uitgevoerd. De aandacht gaat o.a. uit naar het omzetten van intramurale in extramurale plaatsen en 
bekijken of aanpassing van de samenstelling van PGB’s tot de mogelijkheden behoort.

Opstellen en starten uitvoering integratiebeleid

Gelet op het groeiend aantal statushouders participatie is eind 2016 een start gemaakt met een actueel 
integratiebeleid. Indachtig de aanbevelingen van o.m. de WRR willen we daarbij nadrukkelijker invulling 
geven aan onze regierol, sturend op een snel, integraal integratieproces en passend in onze algemene 
doelstellingen gericht op bevordering eigen kracht en participatie.

Organiseren van gemeentelijke materiële schuldhulpverlening

De concrete uitwerking hiervan vindt plaats in de nota Minima- en schuldhulpverleningsbeleid dat 4e 
kwartaal 2016 wordt besloten.

Organiseren van passende individuele ondersteuning aan kwetsbare inwoners

Huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding wordt op indicatie ingezet bij kwetsbare 
inwoners die door een beperking ondersteuning nodig hebben in het voeren van een huishouding of het 
organiseren van andere aspecten binnen het dagelijkse leven. Daarbij wordt voorkomen of uitgesteld dat 
mensen niet (langer) zelfstandig thuis kunnen wonen, of wordt zelfstandig wonen vanuit een voorziening 
voor beschermd wonen mogelijk gemaakt. De besluitvorming Crb met betrekking tot huishoudelijke hulp 
en de evaluatie van de regeling ‘h.h.toeslag’ is vertaald in actualisering van beleidsregels.

Realiseren van een gezonde en veilige omgeving voor opgroeiende kinderen en jongeren.

Daartoe bieden we:
 Opvoed- en opgroei ondersteuning voor ouders en kinderen.



 Preventief cursusaanbod.
 Informatie- en advies.

Transformatie sociaal domein 1e en 2e lijn

In 2017 zal, naast de inzet op de transformatie van de 0e lijn (zie paragraaf eigen kracht/burgerkracht) 
ingezet worden op de transformatie van de 1e en 2e lijn. Centraal hierbij staat het verder concretiseren 
van de gemeentelijke visie op opdrachtgeverschap en de wijze waarop wij op lange termijn willen 
bekostigen en inkopen (bijvoorbeeld toewerken naar resultaatfinanciering). Ook zullen wij innovatie van 
bestaande dienstverlening in de 1e en 2e lijn en nieuwe initiatieven stimuleren.

Uitvoeren plan van aanpak ‘Verwarde personen’

Uitvoering conform het plan van aanpak dat in het 4e kwartaal 2016 zal worden vastgesteld.

Verstrekken van inkomensondersteuning in de aan mensen met een laag (besteedbaar) inkomen.

Te denken valt hierbij aan toeslagen, minimaregelingen, het Sport- en Cultuurfonds, het Kindpakket en 
het aanbieden van een collectief zorgverzekeringspakket. De concrete uitwerking hiervan vindt plaats in 
de nota Minima- en schuldhulpverleningsbeleid dat 4e kwartaal 2016 word gepresenteerd.

Zorgdragen evenwichtig aanbod in de 1e en 2e lijn

Het inkopen/realiseren van adequate maatwerkvoorzieningen voor jeugdigen, volwassenen en ouderen 
welke het participeren in de samenleving mogelijk maken. Het gaat hier om een breed scala van 
producten en voorzieningen dat zorgt voor mobiliteit, gepaste ondersteuning, opvoedkundige hulp of 
dwangmiddelen. Daar waar dit schaalvoordeel geeft, doen we dat gezamenlijk binnen Voorne, in 
regionaal, of bovenregionaal verband.

Zorgdragen voor een stevige verbinding tussen organisaties in de 0e lijn en organisaties in de 1e lijn

Zorgdragen voor een stevige verbinding tussen organisaties in de 0e lijn en organisaties in de 1e lijn, 
gericht op inwoners met een lichte ondersteuningsvraag.

Doel is dat lichte ondersteuningsvragen tijdig gesignaleerd en opgepakt worden door de 0e lijn. In de 0e 
lijn is er direct contact met inwoners en kunnen zorgsignalen tijdig (h)erkend worden en kan er inzet op 

gepleegd worden. Waar nodig kunnen partijen in de 1e lijn ondersteuning bieden om de zelfredzaamheid 
van inwoners te vergroten. Doel is om dit dichtbij en rond het leven van de inwoner te organiseren en 
waar mogelijk met behulp van het eigen netwerk en algemene voorzieningen.

Met onze ketenpartners hebben en maken we afspraken over de samenwerking in de 0e en 1e lijn.

Doel is om het beroep op duurdere 2e lijns voorzieningen te verkleinen en te voorkomen.

De verbinding tussen 0e en 1e lijn krijgt voor de Jeugdhulp met name vorm in het Centrum van Jeugd en 
Gezin. In het CJG moet sprake zijn van een goede verbinding tussen de JGZ, de gemeentelijke toegang tot 
jeugdhulp en de ingekochte basiszorg voor gezinnen. Het gebiedsteam speelt hierin ook een belangrijke 
rol. Met betrokken partijen worden hierover afspraken gemaakt.



3.4 Gezondheid en ontwikkeling
Samen met onze partners willen we voorwaarden scheppen voor de gezondheid van onze inwoners in 
een gezonde leefomgeving. We willen onze inwoners stimuleren in het hebben van een gezonde leefstijl. 
Hierin zien wij voor onszelf ook een faciliterende rol. Dit doen we door het voeren van een preventief 
verslavingsbeleid en de uitvoering van ons gezondheidsbeleid. Daarnaast heeft de gemeente ikv  de nota 
Verslavingspreventie en Handhaving Horeca 2014-2017 ook een handhavende rol.
Ook zetten we actief in op sport en bewegen, onder andere door JOGG-Hellevoetsluis (Jongeren Op 
Gezond Gewicht). We besteden aandacht aan het behoud en de uitbreiding van zorgvoorzieningen en 
hebben hierbij met name een faciliterende en stimulerende rol. Waar mogelijk trekken we samen op met 
andere gemeenten.
 

Talentontwikkeling
Ieder kind verdient een goede start en optimale kansen op ontwikkeling. We willen onze regierol in 
onderwijs en ontwikkeling richten op het faciliteren van verschillende onderwijs- en 
ontwikkelingsmogelijkheden. Goed en gevarieerd onderwijsaanbod vinden we hierbij essentieel voor de 
ontplooiing van kinderen. We stimuleren de samenwerking van onze partners in onderwijs en opvang in 
Integrale Kindcentra. Hierbij ligt de nadruk op de doorlopende leer- en ontwikkellijn. We blijven gericht 
op het bieden van voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen met een (taal)achterstand. Speciale 
aandacht hierbij gaat uit naar kinderen in de basisschoolleeftijd die door instroom vanuit een ander land 
(vluchtelingen en nieuwkomers) de taal onvoldoende beheersen en hierdoor niet mee kunnen doen aan 
het reguliere onderwijsprogramma. In 2018 leveren we het Integraal Huisvestingsplan 2018-2028 op.

Wat willen we bereiken?

Bevorderen publieke gezondheid

Bevorderen publieke gezondheid. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Inzetten op behoud en uitbreiding zorgvoorzieningen

Daar waar mogelijk inzetten op behoud en uitbreiding zorgvoorzieningen.
Binnen de invloedssfeer van de gemeente lobbyen we, waar nodig met andere gemeenten, om 
zorgvoorzieningen in brede zin van het woord te behouden en waar mogelijk uit te breiden.

Jeugd-Olympiade (tweejaarlijks)

Ook de Jeugd Olympiade is er op gericht kinderen in beweging te krijgen en plezier voor sporten bij te 
brengen. Dit is een samenwerkingsverband op het eiland Voorne-Putten. De volgende voorrondes vinden 
in de gemeenten op Voorne-Putten plaats in 2018. De finale zal dan plaatsvinden in Hellevoetsluis.

Sportvoorzieningen behouden en stimuleren

Het in stand houden van sportaccommodaties door het uitvoeren van gedegen onderhoud en het maken 
van goede contractafspraken met huurders/exploitanten van sportaccommodaties. Tevens op basis van 
vraag (behoefte) en aanbod, realisatie van nieuwe sportaccommodaties.



Stimuleren schoolzwemmen

Stimuleren schoolzwemmen door: inkoop van zwemfaciliteiten en een vangnetregeling voor leerlingen 
zonder zwemdiploma.
Na een succesvolle pilot wordt er vanaf schoolseizoen 2016/2017 gestart met een nieuwe aanpak van 
schoolzwemmen. De nieuwe aanpak is minder gericht op het behalen van een diploma en meer gericht 
op bredere zelfredzaamheid te water en op het veilig beoefenen van watersport gezien de omgeving van 
de kinderen (Hellevoetsluis watersportstad).  Als primaire doelstelling geldt:  geen kind zonder A-diploma 
van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Stimuleren van sport en bewegen in de wijken en rond scholen

Stimuleren van sport en bewegen in de wijken en rond scholen middels sportcombinatiefuncties.
Met de inzet van sportcombinatiefunctionarissen op basisscholen en naschools, bijdragen aan de 
kwantiteit en kwaliteit van bewegingsonderwijs en het bereiken van de meest kwetsbare doelgroep. 
Daarbij uitvoering geven aan een naschools bewegingsprogramma in buurten en wijken.

Uitvoering nota ‘Samen Gezond’

In 2017 specifieke acties rondom: overgewicht, roken, depressiepreventie en eenzaamheid. Het 
bestrijden van overgewicht wordt onder andere vormgegeven door de uitvoering van het programma 
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

Uitvoering nota ‘Verslavingspreventie en handhaving horeca’

In 2017 specifieke acties rondom: publiek draagvlak en voorlichting: onder andere voorlichting aan ouders 
en aan jeugdigen. Vroegsignalering: onder andere het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor 
professionals wiens doelgroep in aanraking komt met alcohol- en /of drugs(problematiek).
Handhaving: onder andere basis handhavingscontroles, leeftijdsgrenzencontroles bij hotspots. In 2017 zal 
er eveneens een evaluatie van de doelstellingen en behaalde resultaten op het gebied van alcohol- en 
drugsmatiging gemaakt worden.

Wat willen we bereiken?

Talenten ontwikkelen

Kinderen en jongeren krijgen de kans hun talenten te ontwikkelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Behoud en uitbreiding van het aanbod van MBO-opleidingen

Behoud en uitbreiding van het aanbod van MBO-opleidingen op niveau 3 en 4 waar mogelijk stimuleren 
en faciliteren.
We zullen onze onderwijspartners waar mogelijk ondersteunen bij behoud van Mbo-opleidingen.



Een betere basis voor peuters realiseren

De nieuwe plannen van het Rijk gaan uit van een principieel ontwikkelrecht van kinderen waarbij zij een 
plek krijgen binnen de opvang om met andere peuters spelenderwijs te ontwikkelen. Dit is vanuit de 
overtuiging dat goede kinder-/peuteropvang bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en aan een 
goede start op de basisschool. Dit biedt ruimere mogelijkheden om kwalitatief goed en toegankelijk 
aanbod peuteropvang realiseren ook voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. De 
gemeente Hellevoetsluis omarmt dit plan en zal beleid ontwikkelen ter uitvoering ervan

Het regionaal realiseren en waarborgen van onderwijs aan anderstaligen door middel van (internationale)  
schakelklassen binnen het primair en voortgezet onderwijs.

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk tijdelijk intensief taalonderwijs aan te bieden aan kinderen omdat 
ze bijvoorbeeld instromen vanuit een ander land (vluchtelingen en nieuwkomers) in het regulier 
onderwijs en de taal niet voldoende beheersen om succesvol met het onderwijsprogramma mee te 
kunnen doen. Goed Nederlands kunnen spreken en schrijven is heel belangrijk, zowel op school als in het 
dagelijkse leven. Dit draagt bij aan een beter verloop van de schoolloopbaan en het verbetert de kansen 
later op de arbeidsmarkt. ISK op het voortgezet onderwijs is inmiddels gerealiseerd; wat betreft het 
primair onderwijs wordt in regionaal verband de definitieve inrichting en besluitvorming afgestemd.

Ondersteunen Bibliotheek Op School

Met de bibliotheek op school wil de bibliotheek zich sterk maken voor structurele samenwerking met de 
basisscholen in het werkgebied. Het doel van deze samenwerking is om samen met het primair onderwijs 
te werken aan het verbeteren van de taal-lees-leerresultaten.
M.i.v. schooljaar 2016/17 vindt de gefaseerde uitrol plaats over de basisscholen .

Onderwijsachterstanden verkleinen

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit de VVE monitor die later dit jaar gepresenteerd zullen worden, 
verbeteringen door te voeren en daarmee de VVE te versterken. De kwaliteit, continuïteit, 
beschikbaarheid en bereikbaarheid van het VVE aanbod waarborgen.

Onderzoeken mogelijkheid HBO-opleiding in regio Voorne-Putten

Een initiatiefvoorstel voor acquisitie is ingebracht voor besluitvorming in het regionaal wethoudersoverleg 
PFO MAZA.

Realiseren voldoende goede onderwijs- en welzijnsvoorzieningen

In 2017 specifieke acties:
 IKC project schoolslag;planuitwerking aanbestedingstraject.
 Uitvoering inpandige aanpassing Multi Functionele Accommodatie (MFA) Ravense Hoek.
 Vaststellen activiteiten jaarschijf 2018.
 Vaststelling nieuwe verordening financiële en materiele gelijkstelling; deze zal o.a. helderheid 

moeten bieden hoe om te gaan met het renovatievraagstuk schoolgebouwen.
 Een herijking van de verzekeringsportefeuille onderwijsgebouwen.
 Vaststellen protocol overdracht schoolgebouwen.



Stimuleren breder aanbod stage- en werkervaringsplaatsen

Inbreng in de regionale driehoek ondernemers, overheid en onderwijs.

Sturen op verminderen schooluitval

We sturen op verminderen schooluitval: handhaven leerplicht. Update ambtsinstructie 
leerplichtambtenaar. Terugdringen vroegtijdig schoolverlaters. Betere aansluiting realiseren tussen 
school- en zorgarrangementen.
De kern van de gemeentelijke leerplichttaak is het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten. Er is sprake van een integrale aanpak. De begrippen preventie, zorg en helder handhaven 
staan centraal. Leerplichtambtenaren nemen deel aan verscheidende netwerkorganisaties op het terrein 
van onderwijs, zorg en justitie. De sturing op vermindering van schooluitval vindt zowel lokaal, als (sub-
)regionaal plaats.

Uitvoering IKC pilot aan de Bremstraat ‘Een vliegende start’

Om uitvoering te kunnen geven aan de IKC ontwikkeling in Hellevoetsluis West wordt er ter voorbereiding 
op het IKC Sportlaan gestart met een IKC pilot aan de Bremstraat. Doel van de pilot is om de IKC 
ontwikkeling niet te vertragen tot het moment van de realisatie van de nieuwbouw aan de Sportlaan, 
maar juist een vliegende start te geven. De kwaliteit van VVE krijgt middels deze pilot een impuls. Tevens 
is er specifieke aandacht voor ouderbetrokkenheid. Aan de hand van een 0-meting vindt er in 2017 een 
evaluatie plaats door een onafhankelijk bureau.

Verdere uitrol van de 3 Integrale Kind Centra (IKC)

Verdere uitrol van de 3 Integrale Kind Centra (IKC) pilots: De Eendraght, De Struyten, Ravense Hoek.
In eerste aanzet is ervoor gekozen om een drietal IKC plannen uit te voeren. Een vervolgstap rondom de 
uitrol van een IKC in de Kooistee wordt door alle partijen wenselijk geacht en zal zodra mogelijk in overleg 
met hen worden ingezet.

Versterken voor- en vroegschoolse educatie

In 2017specifieke acties rondom: de VVE-monitor, VVE-resultaatafspraken evalueren met onderwijs, 
kwaliteit, continuïteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van het aanbod waarborgen. Kwaliteit VVE 
verhogen door ondersteunen professionals met taalniveauproject

Voorbereiding vaststelling Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2018-2028

Goede kwaliteit van de huisvesting vormt een randvoorwaarde voor het bieden van kwalitatief goed 
onderwijs. In overleg met de partners in onderwijs bereiden we een nieuw Integraal Huisvestingsplan 
(IHP) voor. Daarbij houden we rekening met verwachte bevolkingskrimp en inhoudelijke ontwikkelingen 
op het terrein van onderwijs en opvang. Anders dan de voorgaande huisvestingsplannen zullen wij de 
aandacht richten op een tijdvak met een 10-jarige horizon (2018-2028). Logische spreiding, goede 
bereikbaarheid maar zeker ook verantwoorde en perspectiefrijke massa van de onderwijsvoorziening 
zullen hierbij hand in hand gaan



3.5 Cultuur, toerisme, recreatie en evenementen
Aantrekkelijkheid van de stad 
De aantrekkelijkheid van de stad voor inwoners en bezoekers wordt in belangrijke mate mede bepaald 
door de voorzieningen op het terrein van cultuur, toerisme, recreatie en evenementen. De 
vrijetijdsbesteding van inwoners en bezoekers heeft invloed op de uitstraling en identiteit van en de 
leefbaarheid in de stad. Bovendien draagt het bij aan de kwaliteit van de directe leefomgeving. Het geeft 
dynamiek aan de stad en heeft een positief effect op de lokale economie. De combinatie van een mooi 
historisch centrum en culturele voorzieningen heeft een versterkend effect op elkaar. Tezelfdertijd geeft 
het kansen voor behoud van het cultuurhistorisch erfgoed, voor ontspanning in de directe leefomgeving 
en bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van evenementen.
 

Cultuur en recreatie
Een goed cultureel aanbod zorgt er voor dat de inwoners van Hellevoetsluis prettig kunnen wonen, 
werken en recreëren. Cultuur speelt ook een belangrijke rol in het sociaal domein. Naast verbetering van 
de kwaliteit van leven en de persoonlijke ontwikkeling kan cultuur een preventieve werking hebben. 
Cultuur maakt mensen creatief en leert hen creatiever om te gaan met de situatie waarin zij verkeren. Als 
mensen zich goed en gelukkig voelen, doen zij minder een beroep op de zorg. Kunst en Cultuur 
ontwikkelen zich steeds meer als de zorg en het welbehagen van de toekomst.
 
Ook de manier waarop inwoners aan hun eigen woonomgeving invulling geven, draagt bij aan de 
verbondenheid met de stad. We stimuleren en ondersteunen(culturele) initiatieven in de wijken van jong 
en oud. Wij zijn trots op de historie van Hellevoetsluis en bewaren en bewaken het cultureel erfgoed. De 
vesting en de musea en monumenten vertellen onze gezamenlijke geschiedenis. Wij vinden het belangrijk 
dat deze geschiedenis aan kinderen en jongeren doorgegeven wordt. Het cultureel erfgoed bevordert 
immers de verhechting van de inwoners met hun stad.
 
De start van een Cultuurhuis in het voormalige Kunstencentrum met gezamenlijke activiteiten van 
culturele organisaties, het onderzoeken van de mogelijkheden voor het realiseren van een stadsmuseum 
in de werkloods van Droogdok Jan Blanken en het ontwikkelen van een Stadspark.
 

Toerisme en recreatie
Toerisme en recreatie zijn van groot belang voor Hellevoetsluis. Hellevoetsluis is uniek als vestinghaven 
aan het Haringvliet. Met 2.000 ligplaatsen behoort Hellevoetsluis tot de belangrijkste watersportcentra in 
Nederland. We faciliteren en begeleiden initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijk toeristisch 
verblijfsklimaat. Onze evenementen vergroten de aantrekkelijkheid van de stad, hebben een economische 
spin-off en dragen bij aan sociale cohesie. Ook op dit gebied faciliteren en ondersteunen wij 
aansprekende initiatieven.
De komende jaren betekent de versterking van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling:

 Een vernieuwing van de bestuursstructuur voor  recreatieve en toeristische 
voorzieningen (in het bijzonder de ‘schappen’);

 Een investering in citymarketing en stadspromotie (zie ook ‘Aantrekkelijke Stad’) en 
ondersteuning van het merk OP Voorne-Putten;

 Een investering in havens en in vrijetijdsvoorzieningen, zoals het verder uitvoeren van 
‘Beeld van de havens’, het versterken van het evenementenaanbod en het verder 
uitwerken van de recreatieve zone, in het bijzonder de ontwikkeling van 
Quackstrand/Haringvlietdam.

 De uitvoering van de Visie op de Gastvrijheidseconomie. In 2016 is, na een periode van 
voorbereiding met ondernemers, organisaties, instellingen en bewoners, deze visie 
vastgesteld door de vier gemeenten van Voorne-Putten. Deze visie brengt tot uitdrukking 
dat er een breed draagvlak is voor de verdere ontwikkeling van het product Voorne-
Putten als gastvrije dag- en kortverblijfsbestemming: een delta-eiland direct verbonden 
met de metropool waar je de onbegrensde ruimte vindt om je gedurende alle seizoenen 



fysiek en mentaal op te laden. Zie ook ‘Landschap als vestigingsfactor’ in het venster  
aantrekkelijke Stad. In de Gastvrijheidsvisie zijn doelstellingen geformuleerd. Onder 
andere is op korte termijn concrete actie nodig om de kwaliteit en bereikbaarheid te 
verbeteren.

 De ondersteuning en versterking van het initiatief van natuurorganisaties om de 
gebieden Haringvliet en Biesbosch te laten groeien naar een Nationaal Park van 
Wereldklasse en daarmee kansen te benutten in het spanningsveld tussen water- en 
landbeleving.

Wat willen we bereiken?

Aantrekkelijk voorzieningenniveau

Aantrekkelijk voorzieningenniveau. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Actualiseren cultuurbeleid Hellevoetsluis

Het cultuurbeleid is in 2016 samen met culturele en maatschappelijke instellingen opgesteld. De 
uitgangspunten: verbreding, verjonging, vernieuwing, versterking en verbinding zullen in de activiteiten 
tot uiting komen. Initiatieven uit de samenleving zullen worden beoordeeldop haalbaarheid en kwaliteit. 
Er zal verbinding gelegd worden tussen cultuur en het sociaal domein.

Cultuureducatie op scholen

Via Cultuureducatie met Kwaliteit komen basisschoolleerlingen in aanraking met allerlei vormen van 
cultuur. Voor 2017 zullen cultuur-educatieve programma’s ontwikkeld worden samen met de culturele 
instellingen. Er wordt gewerkt aan voortzetting van het programma CMK 2017-2020 samen met Brielle en 
Westvoorne. Via Erfgoed met Klasse(n) bezoeken leerlingen de diverse erfgoedinstellingen. Alle 
erfgoedinstellingen in Hellevoetsluis werken hieraan mee.

Ondersteunen samenwerkingsconcept cultuurhuis

Het Cultuurhuis wordt in 2017 geopend in De Nieuwe Veste. Op deze manier wordt gewerkt aan een 
verregaande samenwerking en synergie tussen de culturele instellingen.

Ondersteuning van cultureel ondernemerschap

Initiatieven zullen worden ondersteund. Culturele instellingen gaan nog meer met elkaar samenwerken 
en onderzoeken ook de mogelijkheden om met (toeristische) ondernemers in zee te gaan om zo een goed 
aanbod voor inwoners en bezoekers te creëren.

Onderzoek realisatie Stadsmuseum

Door het Erfgoedhuis is in opdracht van de gemeente een rapport opgesteld om te onderzoeken of een 
stadsmuseum realiseerbaar is in de werkloods van het Droogdok Jan Blanken. Eerste stap hiertoe is het 
aanstellen van een projectleider die zich bezig houdt met de selectie van de collectie en het opstellen van 



een exploitatie. In 2017 zal een vervolgadvies gegeven worden over het al dan niet realiseren van een 
stadsmuseum.

Onderzoeken van de haalbaarheid van een nieuwe multifunctionele sportaccomodatie (vervanging 
sportcomplex 'De Eendraght')

Zwembad De Eendraght is zo goed als technisch- en economisch afgeschreven. Daarom is de haalbaarheid 
van een nieuwe accommodatie onderzocht. Op basis van locatiebepaling kan er vervolg gegeven worden 
aan het bepalen van een configuratie en het opstellen van een PvE, De oplevering wordt verwacht in 
2020.

Theaterplein in relatie tot omgeving opnieuw inrichten en multifunctioneel inzetten

Bij de visie op de Vesting wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor het meer en creatiever 
benutten van het plein door middel van bijvoorbeeld evenementen. Hiervoor is in 2016 begonnen met 
het opstellen van een visie op totale gebied theaterplein, stadspark, Affuitenloods, aansluiting 
Koningskade en Opzoomerlaan.

Uitvoeren subsidie Creative Europe

In oktober 2016 wordt een aanvraag ingediend voor een subsidie van Creative Europe voor het realiseren 
van een digitale uiting in een van de kazematten (onder voorbehoud van toekennings subsidie)

Wat willen we bereiken?

Versterken toeristische aantrekkelijkheid

Versterken van de toeristische aantrekkelijkheid van Hellevoetsluis

Wat gaan we daarvoor doen?

Aantrekkelijke havens zowel voor watersporters als voor bezoekers aan de vesting

Het in stand houden van het kwaliteitsniveau van de havens (havenbeheerplan) en het verder 
opwaarderen van het beeld en het voorzieningenniveau van de havens door het aantrekken van meer 
klassieke schepen en het aanbrengen van benodigde voorzieningen (o.a. aanbrengen bolders, elektra- en 
watervoorzieningen).

Bestuurlijke reorganisatie Natuur- en Recreatieschappen

Bestuurlijke reorganisatie Natuur- en Recreatieschappen gericht op efficiëntie en vergroten 
slagvaardigheid inclusief de positie van de ambtelijke ondersteuning door Groenservice Zuid-Holland 
(GZH).
Dit proces is een aantal jaren geleden gestart onder verantwoordelijkheid van de provincie, de 
gemeenten op Voorne-Putten wensen een duidelijkere en heldere rol te spelen over de recreatiegebieden 
op VP. De voorbereidingen om tot besluitvorming te komen zijn zover gevorderd dat naar verwachting 
nog in 2016 besluitvorming kan plaatsvinden door de colleges en de gemeenteraden. Uitvoering van de 
besluitvorming start in 2017.



Jaarrond evenementenbeleid

Er wordt een jaarprogramma gemaakt met een aantal nieuwe en een aantal terugkerende evenementen. 
In 2017 zullen de Vestingdagen weer georganiseerd worden met een stichting en vrijwilligers, evenals de 
World Predator Classic. Deze laatste zal worden uitgebreid met een competitie tussen de USA en Europa.

Meewerken aan één toeristisch-recreatief merk voor Voorne-Putten

Meewerken aan één toeristisch-recreatief merk voor Voorne-Putten ten behoeve van de promotie van 
het toeristisch-recreatief product.
Er wordt subsidie verleend aan de marketingorganisatie OP Voorne-Putten die voor de regio 
promotieactiviteiten verricht. Hier wordt samengewerkt met de lokale promotie. Met ingang van 2016 is 
een aanvullende heffing op de toeristenbelasting ingevoerd. Jaarlijkse besluitvorming: bij Begrotingsraad.

Ondersteuning lokale promotie Hellevoetsluis

Oprichten Stichting Promotie in relatie tot citymarketing en de regionale promotie OP Voorne-Putten. 
Deze stichting promotie zorgt ervoor dat Hellevoetsluis ‘op de kaart’ wordt gezet, sponsors worden 
geworven en vrijwilligers worden aangestuurd. Zij onderzoekt en gebruikt de kansen die zich voordoen en 
werkt samen met diverse (culturele en toeristische) instellingen en ondernemers.

Ontwikkeling Quackstrand en Haringvlietdam

Er is een visie opgesteld over het gebied. Het thema water, natuur en historie is hierin vertaald met dijk, 
duin en dam. De visie biedt mogelijkheden voor natuurbehoud, watersportactiviteiten op het strand en 
verbinding met de vesting en de historie. Ook de waterwerken in de vorm van de Haringvlietdam worden 
hierbij betrokken. Met grondeigenaren en ondernemers zal intensief gesproken moeten worden.
Door derden zijn middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van natuur in en rond het Haringvliet. 
In overleg met de betrokken organisaties zullen wij kijken naar de mogelijkheden die hier liggen voor 
Hellevoetsluis. Start uitvoering: tweede helft 2017

Uitvoering Visie op de Gastvrijheidseconomie op Voorne-Putten

Er is een achttal projecten geformuleerd:
-         Landmarks creëren op de zes toegangswegen van VP
-         Thematische bewegwijzering op de kruising N57-Hellevoetsluis/Rockanje
-         Fiets- en wandelroutes met beleving
-         Slowlane fiets- en wandelpad op trambaantracé als eerste stap van een uitgebreid slowlane netwerk 
(hollandse banen)
-         Leergang ambities en keuzes voor ondernemers
-         Centrale marketing
-         Diagnose van de vitaliteit van verblijfsrecreatie
-         Verkenning projectenbureau gastvrijheidseconomie VP
In VP-verband wordt in 2016 een planning en prioritering gemaakt. In 2016 zal met de eerste projecten 
worden gestart.



3.6 Kaderstellende beleidsnota's
 Algemene subsidieverordening Hellevoetsluis 2015;
 Beleidsregels subsidiëring activiteiten 2015.1;
 Nota Mantelzorg en vrijwilligerswerk 2016 - 2020
 Visiedocument Wijkbeheer;
 Beleidsplan 3D, ‘De krachten gebundeld’ 2014-2017;
 Beleidsplan Jeugdhulp 2014-2017;
 Beleidsplan Wmo 2014-2017;
 Verordening en beleidsregels WMO 2017 (besluitvorming Q4 2016);
 Verordening en beleidsregels Jeugdhulp 2015;
 Nota minimabeleid en schuldhulpverlening 2017-2020 ‘Draagkracht voor eigen kracht’ ;
 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs- en Welzijnsvoorzieningen 2013-2017;
 Nota voorschoolse voorzieningen;
 Zorgvisie Hellevoetsluis 2009-2012;
 Nota ouderenbeleid 2009-2013;
 Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2015-2018 ‘Samen Gezond’;
 Notitie Verslavingspreventie en handhaving horeca 2013-2017;
 Nota ‘Sport beweegt Hellevoetsluis’ - strategisch sportbeleid 2009 - 2013;
 Kadernota Toerisme en Recreatie 2013/2014;
 Integraal Evenementenbeleid Hellevoetsluis 2008;
 Nota ‘De Vesting voltooien’ 2011;
 Notitie en uitvoeringsplan Vesting Hellevoetsluis (2013/2014).
 Visie op ontmoeting en ontmoetingspunten 2015
 Nota Cultuurbeleid ‘Meedoen is een kunst’ 2016



3.7 Wat mag het kosten?

Toelichting:
De afwijking in de begroting 2018 ten opzichte van 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door het Sociaal 
Domein waar de lasten van de nieuwe taken lager zijn begroot, voornamelijk door de lagere lasten op het 
persoonsgebonden budget (PGB).



3.8 Beleidsopties

3.1 Loon-/prijsontwikkeling subsidies - € 50.000 structureel
Bij meeraanvragen als gevolg van gestegen loon- en prijskosten (LPC) wordt bij de beoordeling gekeken of 
het niet toekennen van de meeraanvraag ongewenste negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van de 
dienstverlening. Wanneer aan deze voorwaarde(n) voldaan wordt, kan besloten worden om een 
meeraanvraag toe te kennen. Budget maakt de afweging mogelijk tot behoud van prestaties in geval van 
L/p-ontwikkeling
 
3.2 Ploegschaar renovatie – inv. € 300.000 en € 12.054 structureel (vanaf 2019)
Vanwege de staat van onderhoud van het pand definitief besloten het gebruik en de toekomst van het 
pand. In 2018 zal uitvoering gegeven worden aan dit besluit.
 
3.3 Sportcomplex (20170217) -  € 148.338 (2021)
Beleidsoptie dekt het exploitatietekort van het sportcomplex in vervolg op besluitvorming rond de 
gebiedsvisie Sportlaan e.o.
 
3.4 IKC incl inrichting openbare ruimten (20170062) - € 100.000 (2019) en € 262.902 (2021)
Beleidsoptie dekt het tekort op exploitatie IKC en inrichting openbare ruimte in vervolg op besluitvorming 
rond de gebiedsvisie Sportlaan e.o.
 
3.5 Bibliotheek op school/peuters - € 46.600 (2018) en € 31.600 structureel (vanaf 2019)
Door de bieb op school (uitgerold in 2016) bij de IKC locaties aansluiting te zoeken voor de doelgroep 0 
tot 4 jaar worden die kinderen gestimuleerd in hun taalontwikkeling en leesplezier.
Naast een boekencollectie voor deze doelgroep is het ook zeer wenselijk om inhoudelijke aansluiting te 
zoeken door het inzetten van een leesconsulent, net als bij de bieb op school.
De 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. De uitbreiding geldt voor de IKC locaties waar kinderopvang/peuteropvang aan 
verbonden is en waar er sprake is van IKC ontwikkeling.

 IKC Waterwereld (bremstraat)
 IKC Eendraght / sportlaan
 IKC Struyten
 IKC Kooistee (i.o.)

 
3.6 VGZ beleid verslavingszorg - € 29.500 (2018), € 22.500 (2019) en €2.500 structureel (vanaf 2020)
Om aan de bestuurlijke wensen te voldoen op het brede veld van volksgezondheid en 
verslavingspreventie is voor de komende jaren een aanvullend budget gewenst ihb voor de projecten 
depressiepreventie/eenzaamheid, bestrijding overgewicht  en verslavingspreventie.
 
3.7 De Buffel - € 60.000 structureel
Daarnaast is bij de zomernota 2017 aangegeven dat er voor de begroting 2018 eerst een uitgewerkt plan 
voor de exploitatie van het Saluut!Marinekwartier moet liggen alvorens ook een subsidie hiervoor te 
verlenen
 
3.8 Plein cultuurhuis en omgeving – inv. € 700.000 en € 22.345 structureel (vanaf 2019)
Budget bestemd voor de integrale (her-)inrichting van het openbare ruimte Opzoomerlaan rond 
Affuitenloods en Cultuurhuis.



4. BETAALBARE STAD



  



 



4.1      Inleiding
Het programma Betaalbare Stad is ingericht met elementen waaraan een gemeentebegroting conform 
het Besluit Begroting en Verantwoording en wensen van de provinciale toezichthouder moet voldoen.
Als College hebben we voor onze bestuursperiode in ons Collegeprogramma 2014-2018 ‘Een Sterke Stad - 
met een Menselijke Maat’ de volgende ambities geformuleerd voor het financieel beheer:



4.2 Financieel beheer - speerpunten voor deze collegeperiode
Doelstellingen

Financieel beheer - speerpunten voor deze collegeperiode

Als college hebben we voor de bestuursperiode 2014-2018 in ons collegeprogramma ‘Een Sterke Stad – 
met een Menselijke Maat’ de volgende ambities geformuleerd voor het financieel beheer:

1. 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.

2. We gaan een verantwoorde ingericht fonds aanleggen voor de uitvoering van de drie grote 
decentralisaties (de reorganisatie van de Awbz en de Wmo, de introductie van de Participatiewet 
en de nieuwe Jeugdwet).

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

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

5. 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.

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

7. 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.

8. We willen de beleidsvoornemens in ons Collegeprogramma zo spoedig mogelijk financieel 
onderbouwen en aan de raad voorleggen.

Financiële positie
De begroting is structureel sluitend. De recente wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV), waarin de voorschriften voor de begroting en verslaggevingsregels voor de gemeente zijn 
opgenomen, hebben voor de begroting 2017 een behoorlijke impact. Met name het rente hoofdstuk en 
de overheadtoerekening zijn aan veranderingen onderhevig. Er is ruimte gevonden voor beleidsopties. 
Het weerstandsvermogen is net toereikend en heeft onze aandacht.



4.3 Sluitende meerjarenbegroting
Doelstellingen

Sluitende meerjarenbegroting

In de begroting is rekening gehouden met het hieronder opgenomen overzicht aan algemene 
dekkingsmiddelen. Ook zijn de post onvoorzien en het saldo van de financiële functie opgenomen. Deze 
middelen kennen vooraf geen bepaald bestedingsdoel en kunnen daarom gezien worden als algemeen 
dekkingsmiddel.
 Het dividend komt voort uit de deelnemingen in ENECO, EVIDES en de BNG. De opgenomen ramingen zijn 
gebaseerd op de winstverwachtingen medio 2015. De post financiële functie heeft betrekking op de 
lasten/baten van de financiering. Er wordt nu gewerkt met een vast omslagpercentage voor nieuwe 
investeringen van 3,75%. Voor de bepaling van de omvang van de post onvoorzien wordt een bedrag van 
€ 2 per inwoner aangehouden.



4.4 Toekomstige financiële ontwikkelingen
Doelstellingen

Toekomstige financiële ontwikkelingen



4.5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Doelstellingen

Samenvatting beleidsopties en dekkingsmaatregelen

Beleidsopties
Om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren zijn de beleidsopties zoals opgenomen in 
de Zomernota nogmaals kritisch tegen het licht gehouden.

 De coördinator ondermijnende criminaliteit wordt wel ingevuld, maar de kosten worden binnen 
de bestaande formatie gedekt.

 De Vestingswallen als stadspark wordt nog niet opgenomen. Pas als er concrete plannen zijn 
opgesteld wordt deze beleidsoptie wellicht opnieuw opgevoerd.

 Over onkruidbestrijding is momenteel teveel onduidelijk om de beleidsoptie in stand te houden. 
De minister is gedeeltelijk teruggekomen op zijn plannen en onduidelijk is of, en zo ja wanneer, 
een en ander in werking treedt.

 Het beheer van beschoeiingen wordt in 2017 weer opgepakt. In 2016 wordt een en ander 
voorbereid.

 Binnen welzijnsprogramma 2016 is een lagere Loon- en prijscompensatie benodigd dan ten tijde 
van de zomernota was voorzien.

 Voor Deelname Tech2do is binnen de onderwijsbegroting elders dekking gevonden.

 
De investeringen waarvan de kapitaallasten in bovenstaand overzicht zijn opgenomen betreffen:



Dekkingsmiddelen
In het kader van het dekken van het begrotingstekort 2015 zoals gepresenteerd bij Berap 2015-1 is een 
actie ingezet om budgettaire ruimte te vinden. Hierbij is tevens gekeken naar structurele 
dekkingsmiddelen in het kader van het tekort zoals gepresenteerd bij de Zomernota 2015. Alle budgetten 
zijn opnieuw tegen het licht gehouden en er is beoordeeld of er mogelijke ruimte aanwezig is. Dit heeft 
geresulteerd in onderstaande opsomming.

De laatste regel is opgenomen in de tabel over het financiële meerjarenperspectief in het hoofdstuk 
‘aanbieding aan de raad’.



4.6 Wat mag het kosten?
Doelstellingen

Uitgangspunten begroting 2016

Bestuurlijk
De begroting en alle jaarschijven van de meerjarenbegroting dienen sluitend te zijn. De begroting voldoet 
aan de relevante bepalingen uit de ‘Financiële verordening Hellevoetsluis 2015’ en het Besluit Begroting 
en Verantwoording Gemeenten. De financiële kaders voor de opzet van begroting 2016 zijn de jaarschijf 
2016 van de meerjarenbegroting 2015-2018, de Zomernota 2015 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 Verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan 2012-2016 rekening gehouden met reserveringen voor toekomstige vervangingen. De 
overige tarieven waar onder de belastingen zullen, conform het beleidsprogramma, niet meer dan 
trendmatig stijgen. De tarieven voor de toeristenbelasting stijgen in afwijking van deze regel met het 
trendpercentage zoals dit gold voor het voorafgaande jaar, dit was 1,75%. Voor 2015 wordt voorshands 
uitgegaan van 1,25%. De stijging van de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen waaraan de 
gemeente deelneemt bedraagt plus 0,5% ten opzichte van de geraamde bijdrage over 2014.
Fysieke structuur
Prognoses aantallen inwoners
Bij de prognoses wordt er van uitgegaan dat door de optredende gezinsverdunning het aantal inwoners 
toeneemt met gemiddeld één per opgeleverde woning. Daartegenover staat de feitelijk waargenomen 
trend dat het inwoneraantal terugloopt. Voorzichtigheidshalve wordt daarom de raming van het aantal 
inwoners de komende jaren constant gehouden op 39.000.

Prognoses ontwikkeling aantallen woonruimten/oplevering woningen per jaar

Financieel technisch; loon en prijscomponenten Looncomponenten

Prijscomponenten



De basis voor de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is de meicirculaire 2015 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Rentepercentages
Rentepercentages 2016-2019

 Rente van in 2016 geplande investeringen                3,75 %
 Rentebijschrijving op lopende investeringen            3,00 %
 Rente financieringstekort                                                     1,00 %
 Rente financieringsoverschot                                             0,00 %
 Bespaarde rente eigen financieringsmiddelen          3,75 %

De percentages zijn zo goed mogelijk gerelateerd aan de marktsituatie (voor langjarige leningen 
Rentevisie van 13 februari 2014 van BNG BANK) en rekening houdend met een volledige (dus ook van de 
eigen financieringsmiddelen) externe financiering. Er is verder sprake van een bestendige gedragslijn voor 
de percentages van de interne financieringsmiddelen.



4.7 Samenvatting beleidsopties
Doelstellingen

Overzicht baten en lasten



4.8 Uitgangspunten begroting 2018



Doelstellingen

Investeringsprogramma 2016 - 2019







4.9 Overzicht baten en lasten (x1.000)
Doelstellingen

Overzicht reserves en voorzieningen



4.10 Overzicht incidentele baten en lasten



4.11 Investeringsprogramma 2018 - 2021



4.12 Overzicht reserves en voorzieningen
Doelstellingen

EMU saldo

In Europa zijn regels afgesproken op het gebied van de overheidsfinanciën. Het EMU-saldo geeft weer wat 
het saldo van de inkomsten en uitgaven van de gehele sector overheid in een bepaalde periode is. Het 
begrotingstekort mag niet groter zijn dan 3 procent van het bruto binnenlands product. Iedere gemeente 



moet daar middels bovenstaande tabel, die verplicht in de begroting moet worden opgenomen, opgave 
van doen.



4.13 EMU saldo

In Europa zijn regels afgesproken op het gebied van de overheidsfinanciën. Het EMU-saldo geeft weer wat 
het saldo van de inkomsten en uitgaven van de gehele sector overheid in een bepaalde periode is. Het 
begrotingstekort mag niet groter zijn dan 3 procent van het bruto binnenlands product. Iedere gemeente 
moet daar middels bovenstaande tabel, die verplicht in de begroting moet worden opgenomen, opgave 
van doen.



4.14 Overzicht overhead
Inleiding
Met ingang van 1 januari 2017 schrijft het nieuwe BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voor dat de 
overheadkosten apart in beeld dienen te worden gebracht. Dit om de gemeenteraad op eenvoudige wijze 
meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie.
 
Definitie
In het document ”Hoofdlijnen vernieuwing BBV” is het uitgangspunt voor de definitie overhead 
vastgelegd. Voor zoveel mogelijk dienen de kosten direct te worden toegerekend aan de desbetreffende 
taken/activiteiten. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan 
activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, in de desbetreffende taakvelden 
moeten worden geregistreerd. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op het overzicht 
overhead.
 
Baten/lasten
De definitie laat op zich veel ruimte voor interpretatie en toepassing. Nog niet is in alle gevallen helder 
wanneer wel en wanneer geen sprake is van overheadkosten. Binnen de administratie is al wel een aanzet 
gegeven tot duiding, maar deze is nog niet geheel uitgekristalliseerd. Wel is voor zover mogelijk een 
splitsing gemaakt naar directe kosten. Met name in de toedeling van personeelskosten is invulling 
gegeven aan deze splitsing. Personeelsleden die eenduidig en direct voor specifieke taken werken, zijn 
toegerekend aan de desbetreffende activiteiten/taakvelden. Voor de overige personeelsleden wordt 
geïnventariseerd op welke wijze een juiste en werkbare situatie kan worden gecreëerd, zodat op 
eenvoudige wijze een inzichtelijke toedeling/verantwoording kan worden gerealiseerd. Daarbij wordt 
getracht de hoofdlijnen van het gedachtengoed overhead toe te passen, zonder in een te diepe 
detaillering verzand te geraken. Dit levert vooralsnog veel discussie en afweging op. De praktijk/ervaring 
zal duidelijk maken wat werkbaar en acceptabel is.
 
Voor de begroting 2018 kan het volgende overzicht worden gepresenteerd. Op zich zegt het overzicht nog 
niet zoveel. De impact wordt meer duidelijk als er een meerjarig patroon kan worden geschetst alsmede 
er een vergelijking kan worden opgezet.
 
Wat mag het kosten?



4.15 Overzicht taakvelden



4.16 Overzicht beleidsindicatoren
Het besluit om beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en verantwoording, om zo een betere 
financiële vergelijkbaarheid mogelijk te maken, komt onder andere voort uit het traject van de Commissie 
Vernieuwing en Verantwoording BBV.  Op de site van de VNG en de website Waarstaatjegemeente.nl 
vindt u meer informatie over de beleidsindicatoren.

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 


