
HerindelingNieuws #1

Herindeling
Goeree-Overfl akkee

Vraag Waarom is er al een commissie de herindeling aan 
het voorbereiden terwijl deze nog niet is goedgekeurd door de Eerste 
Kamer? En waarom die startdatum dan al van 1 januari 2013? 

Antwoord  De ingangsdatum van een voorgenomen 
herindeling ligt meestal relatief kort achter de definitieve beslissing 
door de Eerste Kamer. De startdatum van de nieuwe gemeente is altijd 
op 1 januari van het jaar na de beslissing van de Eerste Kamer. Dit is in 
de wet geregeld. Het besluit van de Eerste Kamer wordt verwacht op 
3 juli a.s. De feitelijke herindeling vereist een langere voorbereidings-
tijd, waardoor er al een projectorganisatie aan de slag moet voordat 
het politiek/bestuurlijke traject is afgerond. Alleen op die manier kan 
de nieuwe gemeente al op 2 januari 2013 op een behoorlijk niveau van 
diensten aan haar klanten leveren. Dit is in de korte tijd na het besluit 
van de Eerste Kamer niet te verwezenlijken.

De herindeling van de 
gemeenten Dirksland, 
Goedereede, Middel-
harnis en Oostflakkee 
komt snel dichterbij. 

Op 1 januari 2013 is de gemeente Goeree-
Overflakkee hoogstwaarschijnlijk een feit. 
Een voorbehoud moet nog worden gemaakt; 
officieel moet de Eerste Kamer nog een besluit 
nemen over het wetsvoorstel. De vier gemeen-
ten op Goeree-Overflakkee werken hard aan de 
voorbereidingen. 

Verschillende disciplines werken in meer dan 
tien werkgroepen aan de vormgeving van de 
nieuwe gemeente. Op woensdag 2 januari 2013 
moet de gemeente Goeree-Overflakkee immers 
klaarstaan voor de dienstverlening aan haar in-
woners, ondernemers en bezoekers!

De herindelingsorganisatie, geleid door een 
stuurgroep, overkoepelt deze werkgroepen. 
De herindelingsorganisatie heeft al enige tijd 
een website in gebruik, waar de ontwikkelin-
gen van de ‘gemeente in aanbouw’ te vinden 
zijn. Om iedereen nóg beter te informeren 
verschijnt elke drie weken een halve pagina in 
Eilanden-Nieuws met informatie over de nieuw 
te vormen gemeente.

3 juli 2012
stemming Eerste Kamer 
over wetsvoorstel en motie 
ChristenUnie

Gezamenlijke bijeenkomst 
eilandelijke gemeenteraden
Donderdag 5 juli houden de raden van de gemeenten 
Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee 
van 18.30 tot 20.00 uur een gezamenlijke bijeenkomst 
in De Staver in Middelharnis.

Het doel van deze bijeenkomst van de vier gemeen-
teraden is tweeledig. Enerzijds willen de raden vol-
doende informatie verkrijgen over het voorstel tot 
benoeming van de beoogd griffier. Anderzijds wordt 
het voorstel tot kredietverstrekking voor de tijdelijke 
huisvesting toegelicht. Vervolgens vindt aansluitend 
besluitvorming plaats tijdens de raadsvergaderingen 
in de afzonderlijke gemeentehuizen.

Openbaar
De bijeenkomst is openbaar en kan door belangstel-
lenden worden bijgewoond. Er is gelegenheid om 
gebruik te maken van het burgerspreekrecht. Het 
inspreekrecht duurt maximaal drie minuten per in-
spreker en geldt alleen voor agendapunt 4: Voorstel 
kredietverlening voor realisatie tijdelijke huisvesting. 

Aanmelden spreekrecht
Aanmelden voor het burgerspreekrecht kan, onder 
vermelding van naam en adres, tot uiterlijk 24 
uur voor aanvang van de bijeenkomst bij de heer 
P.J. de Pagter, griffier van de gemeente Dirksland. 
Dit kan telefonisch (0187) 60 80 92 of per e-mail 
p.depagter@dirksland.nl.
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Wilt u ons ook volgen via Twitter of 
Facebook? Ga voor meer 
informatie naar onze website.

Het wetsvoorstel voor de sa-
menvoeging van de gemeenten 
Dirksland, Goedereede, Mid-
delharnis en Oostflakkee tot de 
gemeente Goeree-Overflakkee 
is op 17 april 2012 aangenomen 
door de Tweede Kamer. PvdD, 
PvdA, GroenLinks, D66, VVD, 
CDA en het lid Brinkman stem-
den voor, PVV, SP, Christen-
Unie en SGP tegen.

De plenaire behandeling door 
de Eerste Kamer vond plaats 
op 26 juni 2012. Tijdens de be-
handeling heeft de Christen-
Unie een motie ingediend. In 
deze motie wordt de regering 

verzocht de herindeling aan 
te houden en het voorstel op-
nieuw te laten wegen door de 
provincie Zuid-Holland in sa-
menspraak met de vier gemeen-
ten, waarbij de uitspraak van de 
lokale democratie en de strek-
king van hetgeen wordt bepaald 
in artikel 124 van de Grondwet 
ten volle wordt gehonoreerd.

De stemmingen over het wets-
voorstel en de motie vinden 
plaats op 3 juli 2012. Zodra 
de uitslag van de stemming 
bekend is, is deze te lezen op 
de website www.herindeling-
goeree-overflakkee.nl.

Besluitvorming wetsvoorstel herindeling

AGENDA

5 juli 2012
gemeenschappelijke openbare 
radenbijeenkomst over benoeming van 
een beoogd griffier en kredietvoorstel 
tijdelijke huisvesting 

19 juli 2012
besluit stuurgroep 
herindeling over tijdelijke 
huisvesting

21 november 2012
gemeenteraadsver-
kiezingen gemeente 
Goeree-Overflakkee

1 januari 2013
start nieuwe gemeente 
Goeree-Overflakkee


