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Vraag Wordt de afstand tussen inwoners en het ge- 
meentebestuur niet extra vergroot door deze herindeling? 

Antwoord  Dit hoeft in de praktijk niet het geval te 
zijn. Dit hangt in eerste instantie af van het optreden van de  
nieuwe leden van de gemeenteraad en het college van burge- 

meester en wethouders. Bij de vorming van de nieuwe 
gemeentelijke organisatie wordt veel aandacht besteed aan  
het verankeren van buurt- en kerngericht werken. Daarnaast  
kunnen dorpsraden of andere vormen van burger- 
participatie bijdragen aan het voorkomen van een grote  
afstand tussen inwoners en bestuur.

Eén gemeente 
Goeree-Overflakkee 
per 1 januari 2013

De herindeling van de gemeenten 
Dirksland, Goedereede, Middel- 
harnis en Oostflakkee komt snel 
dichterbij. De vier gemeenten op 
Goeree-Overflakkee werken hard 
aan de voorbereidingen. Verschil-
lende disciplines werken in meer 
dan tien werkgroepen aan de vorm-
geving van de nieuwe gemeente. Op 
1 januari 2013 moet de gemeente 
Goeree-Overflakkee immers klaar-
staan voor de dienstverlening aan 
haar inwoners, ondernemers en be-
zoekers!

De herindelingsorganisatie heeft 
al enige tijd een website in gebruik, 
waar de ontwikkelingen van de  
‘gemeente in aanbouw’ te volgen 
zijn. Om iedereen nóg beter te in-
formeren verschijnt elke drie weken 
een halve pagina in deze krant met 
informatie over de nieuw te vormen 
gemeente.
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gen. Er moet nog heel veel gebeuren, maar het is 
mogelijk de noodzakelijke zaken voor de start-
datum van de nieuwe gemeente af te ronden. 
Daarvoor hebben we ieders medewerking no-
dig. Ik ben er van overtuigd dat het onze mede-
werkers lukt om de overdracht netjes te regelen.

Naast uw burgemeesterschap heeft u, mede 
door uw nevenfuncties, contacten in de 
provinciale en landelijke politiek. Wat 
wordt er vanuit de politiek verwacht van 
de schaalsprong die de lokale overheid op  
Goeree-Overflakkee gaat maken? 

Tijdens de discussies in de provincie en in de 
Tweede Kamer is naar voren gekomen dat men 
van de nieuwe gemeente verwacht dat zij goed 
berekend zal zijn op de uitvoering van haar  
taken. Dit is inclusief de taken die het Rijk nog 
aan de gemeenten zal gaan overdragen op het 
terrein van de jeugdzorg en de AWBZ. Daar-
naast zal de nieuwe gemeente helder en een-
duidig kunnen inzetten op de leefbaarheid in 
de kernen en de ontwikkeling van economie 
en bedrijvigheid. Bovendien wordt er op ge-
rekend dat de gemeente een stevige gespreks-
partner met anderen in de grotere regio zal 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan de ruimtelijke or-
dening, het probleem van een tekort aan zoet 
water en de verduurzaming van de economie.

Aan het woord

In deze rubriek komt telkens iemand aan het 
woord die nauw betrokken is bij de herinde-
ling. Met de antwoorden op een drietal vragen 
wordt een actueel onderwerp belicht. In deze 
editie aan het woord: Servaas Stoop, voorzit-
ter van de stuurgroep Herindeling

Drs. S. Stoop is in het dage-
lijks leven burgemeester 
van de gemeente Dirksland. 
Daarnaast is hij lid van 
de Provinciale Staten van 
Zuid-Holland. Voor de 
herindeling op Goeree-Overflakkee vervult 
hij de rol van voorzitter van de stuurgroep, 
het hoogste orgaan van de herindelingsor-
ganisatie, waarin vier burgemeesters en vier  
wethouders van het eiland zitting hebben.

Na de beslissing van de Eerste Kamer is de 
vorming van de nieuwe gemeente Goeree- 
Overflakkee per 1 januari 2013 een feit.  
Welke invloed heeft deze beslissing op de 
voortgang van het proces en op de mensen 
die de herindeling voorbereiden?

Iedereen weet nu dat we nog krap een half jaar 
hebben voor het afronden van de voorbereidin-

Naast de herindelingsweb-
site, de digitale nieuws-
brief, Twitter en deze pa-
gina in de krant, zijn de 
ontwikkelingen rondom de 
herindeling op Goeree- 
Overflakkee nu ook te 
volgen op Facebook via  
www.facebook.com/
herindelinggoereeoverflakkee.

Facebook is een interactief 
communicatiemiddel. De pa- 
gina wordt dus niet alleen 
ingezet om informatie te 
verstrekken, maar zeker ook 
om informatie van u te ont-
vangen. U kunt reageren op 
berichten, berichten delen 
met andere mensen in uw 
netwerk, vragen stellen, me-
ningen geven op stellingen of 
uw stem uitbrengen op polls. 

 

Ook op Facebook

21 november 2012
gemeenteraadsver-
kiezingen gemeente 
Goeree-Overflakkee 

1 augustus 2012
start werkzaam- 
heden beoogde  
gemeente secretaris

1 januari 2013
start nieuwe 
gemeente Goeree-
Overflakkee

1 september 2012
start werkzaam-
heden beoogde 
raadsgriffier

AGENDA

In de nieuwe gemeente hebben de ambtena-
ren een werkgelegenheidsgarantie. Volgens 
de wet Algemene regels herindeling (Arhi) 
zijn er een paar uitzonderingen, waaronder 
de burgemeesters, de griffiers en de gemeen-
tesecretarissen van wie de functie vervalt bij 
de start van de nieuwe gemeente. Hoe gaat 
de stuurgroep daar mee om in de voorberei-
dingen naar de nieuwe gemeente?

Eigenlijk heeft de stuurgroep op dit punt geen 
speciale rol. Volgens de Wet Arhi hebben de  
gemeentesecretarissen en de griffiers de  
mogelijkheid om Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland te verzoeken om in een andere 
functie in de nieuwe gemeente geplaatst te 
worden. Zij die daarom hebben verzocht,  
hebben onlangs een positieve beslissing  
gekregen. Dat betekent dat zij overgaan 
naar de nieuwe gemeente. Voor de burge-
meesters geldt dit uiteraard niet, omdat 
er immers voor de nieuwe gemeente maar 
een burgemeester nodig is. Ik verwacht 
dat rond half december de benoeming 
van een waarnemend burgemeester per 
1 januari 2013 bekend wordt. In februari/
maart 2013 zal waarschijnlijk de sollicitatie- 
procedure voor een Kroonbenoemde burge-
meester van start gaan.




