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Vraag Voor hoelang 
wordt de nieuwe gemeente-
raad geïnstalleerd?  

Antwoord  De nieuwe  
gemeenteraad wordt voor  
vijfenhalf jaar geïnstalleerd. 
Gemeenten die per 1 januari 
2013 worden heringedeeld 
kunnen de raadsverkiezingen 
van maart 2014 overslaan. 

De normale verkiezingen in 
2014 vinden namelijk te snel  
na de herindelingsverkiezingen 
plaats. De raadsleden die zijn 
gekozen tijdens de gemeente-
raadsverkiezingen op 21  
november 2012 hebben dan  
zitting tot aan de reguliere 
raadsverkiezingen in maart 
2018.

Eén gemeente  
Goeree-Overflakkee 
per 1 januari 2013
De herindeling van de gemeenten Dirksland, Goedereede, 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 vormgeving van de nieuwe 
gemeente. Op 1 januari 2013 moet de gemeente Goeree-Overflakkee  
immers klaarstaan voor de dienstverlening aan haar inwoners, onder- 
nemers en bezoekers!
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In deze rubriek komt telkens iemand aan het woord 
die nauw betrokken is bij de herindeling. Met de 
antwoorden op een drietal vragen wordt een actueel 
onderwerp belicht. In deze editie aan het woord: de 
heer Zevenbergen, burgemeester van de gemeente 
Middelharnis en lid van de stuurgroep Herindeling

U bent als lid van de Stuurgroep Herindeling, maar 
vooral als burgemeester van Middelharnis nauw 
betrokken bij de huisvesting van de gemeente 
Goeree-Overflakkee. De nieuwe gemeente wordt 
immers centraal gevestigd in Middelharnis. Kunt u 
aangeven wat de laatste stand van zaken rondom de 
huisvesting is?

Op dinsdag 4 september is door mij en mijn colle-
ga-burgemeesters op het eiland de eerste paal ge-
slagen van de semipermanente aanbouw die naast 
en achter het gemeentehuis in Middelharnis wordt 
gebouwd. Dit betekent dat het bouwproces tot nu 
toe geheel volgens schema verloopt. Naast een aan-
bouw wordt ook het huidige gemeentehuis intern 
verbouwd. Het is de bedoeling dat de nieuwe ambte-
lijke organisatie op 1 januari 2013 vanuit de centrale 
locatie  van start gaat. 

U bent daarnaast verantwoordelijk voor de ge-
meenteraadsverkiezingen van de gemeente Goe-
ree-Overflakkee die op 21 november plaatsvinden, 
aangezien de gemeente Middelharnis de gemeen-
teraadsverkiezingen coördineert. Hoe verlopen de 
voorbereidingen tot nu toe?

De voorbereidingen lopen voorspoedig. Het cen-
traal stembureau is gevestigd in het gemeentehuis 

en wordt dagelijks 
bemand. Inmiddels 
hebben elf politieke 
partijen zich geregis-
treerd voor deelname 
aan de verkiezingen. 
Het centraal stembu-
reau maakt gebruik 
van ondersteunende 
software verkiezin-
gen (OSV) die in op-
dracht van de Kies-
raad is ontwikkeld. 
Deze software ondersteunt het het centraal stembu-
reau onder meer bij de berekening en vaststelling 
van de uitslag. Op de avond van de verkiezingen 
worden in het Prieel in de Staver de uitslagen be-
kend gemaakt. De officiële uitslag wordt echter pas 
twee dagen later op 23 november 2012 vastgesteld. 
Dit gebeurt tijdens een openbare zitting van het cen-
traal stembureau in Middelharnis. 

Ik hoop uiteraard dat de inwoners van Goe-
ree-Overflakkee ook op 21 november massaal naar 
de stembus gaan. Stemmen is een grondwettelijk 
recht waar iedereen die stemgerechtigd is gebruik 
van zou moeten maken. Door te stemmen hebben de 
inwoners de mogelijkheid om de gemeenteraad van 
de nieuwe gemeente, de volksvertegenwoordigers, 
te kiezen. De nieuw gekozen raadsleden bepalen de 
besluiten die de nieuwe raad gaat nemen en benoe-
men in de eerste vergadering de wethouders die deel 
uitmaken van het nieuwe college. Dé kans om daar 
invloed op uit te oefenen is op 21 november aan-
staande en die kans zou men niet onbenut moeten 
laten.

21 november 2012
gemeenteraadsver-
kiezingen gemeente 
Goeree-Overflakkee 

1 januari 2013
start nieuwe gemeente  
Goeree-Overflakkee

AGENDA

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

Aan het woord

Drs. Jeroen Mimpen is per 1 september 
2012 officieel met zijn werkzaamheden  
gestart als beoogd griffier van de ge-
meente Goeree-Overflakkee. Hij zet zich 
in de periode tot de fusiedatum in voor de 
voorbereiding en vorming van de nieuwe 
gemeenteraad en de griffie.

Beoogd griffier gestart met  
werkzaamheden

Achter de schermen wordt hard 
gewerkt aan de website voor de 
nieuwe gemeente. Hierbij alvast 
een voorproefje van de homepage. 
Dit is een eerste aanzet.

Ontwikkeling 
website in  
volle gang


