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Vraag Hoe wordt de publieksdienstverlening 
georganiseerd in de nieuwe gemeente?  

Antwoord  In de nieuwe gemeente staat de 
dienstverlening centraal, dit is ook zo beschreven 
in de Contourenschets van de nieuwe organisatie. Er 
wordt ingezet op een kwaliteitsslag, voor zowel de 
dienstverlening aan de publieksbalie als de digitale 
dienstverlening. De publieksdienstverlening wordt 
vanuit één centrale locatie georganiseerd, waarbij 
werken op afspraak een belangrijke rol gaat spelen. 
Via het digitale loket op de website kan voor diver-
se zaken online een afspraak worden gemaakt. Het 
voordeel hiervan is dat u aan de balie snel geholpen 
kunt worden. 

Eén gemeente  
Goeree-Overflakkee 
per 1 januari 2013
De herindeling van de gemeenten Dirksland, Goederee-
de, Middelharnis en Oostflakkee komt snel dichterbij. 
De vier gemeenten op Goeree-Overflakkee werken 
hard aan de voorbereidingen. Verschillende disciplines 
werken in meer dan tien werkgroepen aan de vormge-
ving van de nieuwe gemeente. 

Op 1 januari 2013 moet de gemeente Goeree-Overflak-
kee immers klaarstaan voor de dienstverlening aan 
haar inwoners, ondernemers en bezoekers!
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In deze rubriek komt telkens iemand  
aan het woord die nauw betrok-
ken is bij de herindeling. Met de 
antwoorden op een drietal vragen 
wordt een actueel onderwerp belicht.  
In deze editie aan het woord:  
Boudewijn Marinussen, beoogd ge-
meentesecretaris van de gemeente Goe-
ree-Overflakkee.

Drs. B. Marinussen is per 1 augustus 
2012 officieel met zijn werkzaamheden 
gestart als beoogd gemeentesecretaris 
van de gemeente Goeree-Overflakkee. 
Hij zet zich in de periode tot de fusie-
datum in als projectleider voor de op-
bouw van de nieuwe gemeente. Per 1 
januari 2013 wordt hij door de nieuw 
gekozen gemeenteraad benoemd tot 
gemeentesecretaris/algemeen directeur 
en staat daarmee aan het hoofd van de 
ambtelijke organisatie van de gemeente 
Goeree-Overflakkee.

Hoe heb je je sinds de benoeming voor-
bereid op je nieuwe functie?
Ik ben de afgelopen maanden al vaak 
op Goeree-Overflakkee geweest en het 
beeld dat ik had van de kansen die hier 
liggen is inmiddels alleen maar ver-
sterkt. De besturen van de vier gemeen-
ten zijn ambitieus: zij willen de best 
mogelijke voorbereiding voor de nieu-
we gemeente. Dat geldt ook voor de vier 
organisaties, de gemeenschappelijke 
regelingen en de medezeggenschapsor-
ganen. Natuurlijk heb ik me ingelezen 

in andere gemeentelijke herindelingen 
en heb ik me verdiept in tal van zaken 
die met Goeree-Overflakkee te maken 
hebben. Ik heb er veel zin in en ga met 
veel enthousiasme aan de slag.

Wat gaat u de komende periode als eer-
ste doen en wat zijn uw speerpunten?
Mijn eerste taak is het ondersteunen 
van de stuurgroep Herindeling om te 
zorgen dat zij de nieuwe gemeente op 
1 januari a.s. een vliegende start kun-
nen laten maken. Daarnaast komt het 
plaatsingsproces voor de medewerkers 
dichtbij en dat is voor iedereen een 
spannend proces. Mijn eerste weken 
bestaan onder meer uit kennismaken, 
inlezen, overleggen in stuur- en pro-
jectgroep, gesprekken met de onderne-

mingsraad. Mijn blik is hierbij gericht 
op de toekomst, dus op de nieuwe ge-
meente. Er moet in de vier organisaties 
nog veel werk worden verzet tot 1 janu-
ari 2013. Met de inzet en de kwaliteit is 
echter niets mis, dus dat gaat lukken. Ik 
hoop in de komende maanden ook nog 
tijd te vinden om vooruitlopend op de 
nieuwe gemeente kennis te maken met 
diverse vertegenwoordigers van maat-
schappelijke en economische organisa-
ties op het eiland.

Wat voor soort gemeente moet de nieu-
we gemeente Goeree-Overflakkee in 
uw ogen zijn?
De contourenschets voor de organisatie 
en de besturing van de nieuwe gemeen-
te is ambitieus. Veelbelovend is de door 
maatschappelijke partijen opgestelde 
maatschappelijke agenda. Het voorbe-
reidende werk is dus al gedaan. Het is nu 
aan de nieuwe gemeenteraad, het col-
lege van burgemeester en wethouders 
en de organisatie om de ambities waar 
te maken na 1 januari 2013. Natuurlijk 
wil ik hierbij graag een stimulerende 
en actieve rol innemen. Economische 
ontwikkeling  is een belangrijk speer-
punt en hier liggen zeker kansen. Om 
de ambities waar te kunnen maken is 
het van belang dat Goeree-Overflakkee, 
als gebied en als gemeente, op de kaart 
wordt gezet. Uiteraard met het behoud 
van de identiteit van het eiland. De sleu-
telwoorden voor de nieuwe gemeente 
zijn samenwerken en vertrouwen.

In juli is bekend gemaakt welk 
schetsontwerp is uitgekozen als 
beeldmerk voor de nieuwe ge-
meente. De firma Dedato uit Am-
sterdam heeft deze schets verder 
uitgewerkt op basis van de ont-
vangen reacties. Het resultaat is  
een passend logo voor de nieuwe 
gemeente. Het beeldmerk is open, 
heeft dynamiek, is organisch, 
‘nuchter‘ van vorm en verbeeldt de 
saamhorigheid van de inwoners.

Nieuw logo

21 november 2012
gemeenteraadsver-
kiezingen gemeente 
Goeree-Overflakkee 

1 januari 2013
start nieuwe 
gemeente Goeree-
Overflakkee

1 september 2012
start werkzaam-
heden beoogde 
raadsgriffierAGENDA

28 november 2012
werkbezoek Commissaris  
van de Koningin aan de  
vier gemeenten

Aan het woord




