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Vraag 
Uit hoeveel raadsleden bestaat  

de nieuwe gemeenteraad?

Antwoord 

De gemeenteraad van de nieuwe 

gemeente bestaat uit 29 raadsleden.Eén gemeente  
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. 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 betrokken is bij de herindeling. Met de antwoor-

den op een drietal vragen wordt een actueel onderwerp 

belicht. In deze editie aan het woord: de heer J. Mimpen, 

beoogd raadsgriffier van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Kun je al iets vertellen over de werkwijze die de nieuwe 

gemeenteraad zal hanteren?

De werkwijze van de nieuwe gemeenteraad wordt zorgvuldig 

voorbereid. Onder leiding van een externe gespreksleider 

zijn een aantal afgevaardigden van de huidige vier gemeen-

teraden, de lijsttrekkers en de griffiers twee maal bijeen ge-

weest om de werkwijze van de nieuwe gemeenteraad voor te 

bereiden.

De doelstelling van het vergadermodel is om de gemeente-

raad zo goed mogelijk in staat te stellen om zijn kerntaken uit 

te kunnen oefenen. De raad heeft drie kernrollen, namelijk 

volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle van het 

college van burgemeester en wethouders.

Als belangrijk uitgangspunt kwam allereerst naar voren 

dat er tijdens de raadsvergaderingen ruime mogelijkheden  

dienen te zijn voor interactie met inwoners en belangheb-

benden. Daarnaast werd gesteld dat de nieuwe raad dient 

te vergaderen over de hoofdlijnen, en niet over details. En 

dat heeft consequenties voor het vergadermodel. Ten der-

de is geconcludeerd dat het voor leden van de vergadering  

en publiek duidelijkheid dient te zijn in welke fase het te  

behandelen dossier zich bevindt: de fase van beeldvorming,  

oordeelsvorming of besluitvorming.

De uitkomst van de bijeenkomsten is een concept werkwijze 

van de raad. Het concept voorziet in een vergadermodel waar-

bij de gemeenteraad tweewekelijks efficiënt op hoofdlijnen 

vergadert. Tijdens deze vergadering kunnen beeldvormende, 

oordeelsvormende en besluitvormende onderwerpen flexi-

bel worden geagendeerd. Het is voor publiek en betrokke-

nen steeds duidelijk in welke fase een dossier zich bevindt. 

De concept werkwijze wordt momenteel verder uitgewerkt 

en eind november voorgelegd aan het beoogd presidium (de  

vergadering van alle fractievoorzitters). Op 2 januari 2013 zal 

een voorstel voor een nieuwe werkwijze ter besluit aan de 

nieuwe gemeenteraad worden voorgelegd.

Wanneer is de eerste vergadering van de nieuwe 

gemeenteraad?

De nieuwe gemeente is wettelijk verplicht om op de eerste 

werkdag na de herindeling een raadsvergadering te houden. 

Dat is dus op 2 januari 2013. Omdat op 2 januari ook de eer-

ste nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goeree-Overflakkee 

plaatsvindt, wordt aan het presidium voorgesteld om de 

raadsvergadering in de middag te houden. De exacte tijden 

waarop de eerste vergadering plaats zal vinden, worden te 

zijner tijd bekend gemaakt via de website. De eerste raadsver-

gadering zal naar verwachting ook met live videobeelden te 

volgen zijn via internet.

Tijdens de eerste raadsvergadering wordt waarschijnlijk een 

coalitieakkoord gepresenteerd en worden wethouders voor-

gesteld en benoemd. Verder staan er besluiten op de agenda 

die snel na de start van de nieuwe gemeente genomen moe-

ten worden, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening. 

Overigens is het voorstellen van de agenda een taak van het 

presidium.

Wordt de eerste raadsvergadering al voorgezeten door 

een nieuwe burgemeester?

De procedure voor een door de Kroon benoemde burge-

meester duurt enige tijd vanaf het moment dat de nieuwe 

raadsleden gekozen zijn. Daarom heeft de gemeente Goe-

ree-Overflakkee op 1 januari een waarnemend burgemeester 

die door de Commissaris van de Koningin wordt benoemd. 

Deze waarnemend burgemeester zal de eerste raadsver- 

gadering voorzitten. Afhankelijk van de termijn waarvoor de 

waarnemend burgemeester wordt benoemd, kan de raad ver-

volgens een procedure starten om een nieuwe burgemeester 

voor te dragen voor benoeming door de Kroon.

AGENDAAan het 
woord

Het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties  
onderzoekt of een nieuw stem- 
biljet kan worden ontwikkeld.  
Er zijn voor het onderzoek ont-
werpen gemaakt voor nieuwe 
stembiljetten. 

Het ministerie wil weten of kiezers met deze ont-
werpen overweg kunnen. Daarom vindt tijdens 
de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 
2012 een test plaats op Goeree-Overflakkee. U 
wordt gevraagd om aan deze test deel te nemen.

Doet u mee aan de test dan zult u zien dat op  
het testbiljet geen partijen staan die u kent.  
Een overzicht van deze partijen en kandidaten is 
beschikbaar op de testlocatie. Het zijn allemaal 
fictieve partijen en kandidaten. Het is immers 
een test, en het testbiljet telt niet mee voor de 
verkiezingen! 

Wat wil het ministerie met het nieuwe 
stembiljet bereiken?
Er zijn kiezers die moeite hebben met het 
huidige stembiljet. Het nieuwe stembiljet 
moet, door het gebruik van kleur en logo’s, 
het die kiezers makkelijker maken zelfstandig 
een stem uit te brengen. Daarnaast is het de 
bedoeling dat het stembiljet sneller te tellen is.

Twee vakjes inkleuren: voor partij én 
kandidaat
Het ontwerp van het stembiljet dat op  
21 november wordt getest is veel kleiner 
dan u gewend bent. Op het stembiljet staan 
de namen en de logo’s van de partijen en de 
nummers van kandidaten. De namen van de 
kandidaten staan niet op het stembiljet.  
Op het biljet kiest u eerst een partij, en daarna 
het nummer van de kandidaat van uw keuze.  
U moet dus twee vakjes inkleuren.

Test bij vrijwel alle stemlokalen
In vrijwel alle stemlokalen  op Goeree- 
Overflakkee kunt u op 21 november 2012 
deelnemen aan de test. Meedoen is eenvoudig 
en duurt maar een paar minuten. Het zou fijn 
zijn als u meedoet!

Test voor nieuwe stembiljetten
op 21 november 2012

21 november
gemeenteraadsverkiezingen 

gemeente Goeree-Overflakkee

1 januari 2013
start nieuwe gemeente  

Goeree-Overflakkee 

2 januari 2013
eerste raadsvergadering 

en nieuwjaarsreceptie 

Tussen 7 en 13 november wordt huis-aan-huis een 
verkiezingsmagazine verspreid. In dit verkiezings-
magazine staat algemene informatie opgenomen 
over de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast 
bevat het magazine de kandidatenlijsten van de 
elf politieke partijen en lichten de partijen toe wat 
hun politieke speerpunten zijn en waar zij voor 
willen gaan in de nieuwe gemeente.

Verkiezings-
magazine
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Stap 1: Maak de witte stip zwart bij de partij van uw keuze
1. Europese  
Kleurenpartij 2. Planten voor  

het Volk 4. NieuwGoed
3. Europese 
Weermannen

5. Europese  
Dierenalliantie

6. Kruidig 7. Lijst Smaak 8. Planetenpartij

9. Partij Proza en 
Poëzie 10. Partij voor land- 

en waterweg 11. Partij 11 12. Sportpartij

13. Het Verschil 14. Nieuw Geluid
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Stap 2: Maak de witte stip zwart bij de kandidaat van uw keuzeLet op! Kies bij stap 1 eerst een partij. Kiest u alleen een kandidaat dan is uw stem ongeldig

Op 26 oktober zijn op heel Goeree- 

Overflakkee de kandidatenlijst en 

de stempas voor de gemeente-

raadsverkiezingen van de nieuwe 

gemeente bezorgd. Heeft u niets 

ontvangen? Meld dit dan via  

verkiezingen@middelharnis.nl

Kandidatenlijst 
en stempas

Op het testbiljet maakt u eerst een stemvakje 
zwart bij een partij, daarna bij een kandidaat-
nummer.

Debatten gemeenteraadsverkiezingen
Datum Tijd Locatie Plaats Thema’s
Zaterdag 10 november 2012 9.00-12.00 Gemeentehuis Dirksland Kleine kernen, zorg en economie
Woensdag 14 november 2012 19.45-21.30 Edudelta College Middelharnis Economie, ondernemerschap, 
     onderwijs en arbeidsmarkt
Donderdag 15 november 2012 19.30-21.30 De Staver Sommelsdijk Lijsttrekkersdebat
Zaterdag 17 november 2012 9.00-12.00 Gemeentehuis Oude-Tonge Lijsttrekkersdebat

Stem!

Verkiezingsmagazine

Gemeenteraadsverkiezingen 21 november 2012

Op de avond van de verkiezingen 

worden in het Prieel in de Staver 

(Olympiaweg 32 in Sommelsdijk) 

de uitslagen bekend gemaakt.  

De avond begint om 21.00 uur.   

De officiële uitslag wordt echter 

pas twee dagen later op  

23 november 2012 vastgesteld.  

De uitslagen worden tevens op 

www.herindelinggoeree- 

overflakkee.nl geplaatst. 

Verkiezingsavond




