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Spreekrecht op REPlijst 6.02 nummer 21 (Brief provincie over financieel toezicht) 

R E G E R E N   I S   E E N   M O E I L I J K E   K U N S T 

Geacht college en raadsleden, 

De spreuk komt uit de raadzaal van Westvoorne, uw toekomstige fusiepartner. En hoe 
toepasselijk op nummer 21 van de REPlijst, Brief provincie over financieel toezicht, 
die onze aandacht heeft getrokken.  

Temeer omdat wij tot op heden nog geen antwoord hebben ontvangen op onze 
vragen in ons spreekrecht van 3 november jl. (zie bijlage bij dit spreekrecht), trekken 
wij de conclusie, dat door niet verstrekken van dit  
I N Z I C H T de gemeente zich niet wil uitlaten over de gespecificeerde begroting van 
de totstandkoming van het monument op de Noordpoort, noch over de ingeschatte 
onderhoudskosten van het monument in de tijd bezien (herinner onze zorgen over het 
gebruik van accoyahout, over vandalisme, toezicht en handhaving). 

Wij dringen erop aan om nog dit jaar de gehele bevolking van Brielle inzicht te geven 
in deze investering en de kosten, tevens over de jaren die voor ons liggen. Wij 
denken, dat ook de fusiepartners daar graag inzicht in willen krijgen. 

Daarnaast is daar de provincie. Zij controleert en houdt toezicht op de begroting en 
de jaarrekening van gemeentes in haar provincie. Dat (en ik citeer hierna gedeeltes…) 
draagt bij aan het voorkomen van een structureel tekort op de begroting van een 
gemeente. Zoals: 
1. Elke gemeente moet zorgen voor een begroting die ‘structureel en reëel in 
evenwicht’ is. Bij gemeenten stelt de gemeenteraad daarbij de kaders en controleert 
het bestuur. Dit heet ook wel het horizontale toezicht.  
Dus: aan u gemeenteraadsleden om de kaders scherper vast te stellen om niet 
geconfronteerd te worden met verrassingen bij de totstandkoming van dit door de 
inwoners van Brielle ongewenste bouwwerk en gevolgen daarvan, zoals hiervoor 
benoemd. 
2. Gedeputeerde Staten (GS) houden in elke provincie toezicht op de ontwikkeling 
van de financiële positie van gemeenten. Dit heet ook wel het verticale financiële 
toezicht. Hebben gemeenten of provincies een begroting die structureel niet in 
evenwicht is? Dan kunnen zij onder zogenaamd preventief financieel toezicht worden 
geplaatst. 
Het provinciebestuur houdt hierbij toezicht op de gemeente. De minister van BZK 
houdt toezicht op de provincie. 
Dus: college en gemeenteraad, als de begroting van 2021 en volgende jaren niet op 
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orde komt, omdat de komende jaren blijkt dat onderhouds- en handhavingskosten 
structureel niet zijn opgenomen in de begroting kan de provincie u onder toezicht 
plaatsen. Daar is niemand bij gebaat. 
3. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud aan de kapitaalgoederen die 
zij in bezit hebben. Zoals de wegen, bruggen, gebouwen en plantsoenen. De kosten 
hiervoor zijn een grote post op de begroting. Ook voor Provinciale Staten en de 
gemeenteraad ligt hier een taak als toezichthouder. Het is belangrijk dat zij voldoende 
inzicht hebben in onder andere de staat van het onderhoud en de gerelateerde 
kosten. 
Dus: inwoners van Brielle zien dagelijks de teloorgang van Brielle wat onderhoud 
betreft aan hiervoor genoemde kapitaalgoederen in Brielle. De toezichthouder zou ons 
inziens op de hoogte gesteld moeten worden over deze teloorgang. 
4. Door mogelijk onverwachte en exorbitante uitgaven zou Brielle zomaar een 
gemeente met een Artikel 12-status kunnen worden en daarmee haar financiële 
zelfstandigheid voor een deel moeten inleveren.  
Dus: Pas op de plaats en het zorgvuldig begroten van een dergelijke omvangrijke 
Binnenstad- en Havenvisie, waaronder het bouwwerk op de fundamenten van de 
Noordpoort valt en een fors deel van die begroting vergt, dient dus worden betracht 
en en liever dient naar alternatieven te worden gezocht, die de meeste inwoners van 
Brielle voorstaan. 
5. Het gemeentelijk belastinggebied bestaat uit algemene belastingen. Zoals onroerende 
zaakbelasting en enkele heffingen voor de bekostiging van doelen, zoals rioolheffing en 
afvalstoffenheffing.  
Dus: Als de begroting van het onderdeel Bastion IX naar boven moet worden 
bijgesteld, omdat een aantal kosten niet zijn begroot (als eerder vermeld), dan is het 
niet de bedoeling deze te verhalen op de inwoners van Brielle, die al helemaal niet blij 
zijn met dit bouwwerk…. 
 
Met dank voor uw aandacht, 
Bestuur van Stichting Noordpoort 
 
Bijlage: 
Spreekrecht I N Z I C H T van 3 november jl. 
 


