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INLEIDING 
 

Op 1 januari 2013 ontstaat de gemeente Goeree-Overflakkee. Na de verkiezingsuitslag van 21 

november 2012 zijn wij, een coalitie bestaande uit SGP, VVD, ChristenUnie en CDA, overeengekomen 

een nieuw college te vormen. Voor u ligt ons akkoord dat de richting aangeeft waarin wij de komende 

jaren (tot 2018) zullen werken: samen voor een sterk eiland. “Samen” heeft niet alleen betrekking op de 

samenwerking tussen onze partijen en de samenwerking tussen de wethouders in het college, maar vooral 

op het beroep dat u als burger op ons mag doen – en wat we op ú doen. 

Onze coalitie kiest voor de komende jaren de volgende vier hoofdthema’s: 

 Leefbaarheid: een fijne en veilige woon- en leefomgeving met mogelijkheden om te sporten, cultuur te 

beleven, bereikbaarheid van voorzieningen, ondersteuning van initiatiefrijke burgers en verenigingen; 

 Aandacht voor jong en oud: werken aan maatwerk in de Wmo, goede zorg en onderwijs, en een 

eerlijk sociaal beleid; 

 Versterken van de economie: door de specifieke karakteristieken van het eiland te promoten, 

bijvoorbeeld voor het produceren van duurzame energie, een vernieuwende visserijsector en 

eilandbrede recreatie; 

 Burger, Bestuur en Financiën: Van de samengevoegde ambtelijke organisatie een geoliede machine 

maken die naar de burger luistert; de financiën op orde.

 

FOTO 1: ZICHT OP TOREN GOEDEREEDE 
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Hoe ziet dat mooie eiland er nu uit? Goeree-Overflakkee is een eiland van “rust, kust en ruimte”. Het 

heeft een landelijk karakter met 14 kernen en 6 buurtschappen, variërend in grootte en veel ruimte voor 

landbouw. De voorzieningen zoals winkels zijn voornamelijk geconcentreerd in Middelharnis en in 

mindere mate in Ouddorp, Dirksland en Oude-Tonge. De gezondheidszorg is een sterke sector en er is 

een grote diversiteit aan economische activiteit. 

Op een oppervlak van ruim 250 km2 telt Goeree-Overflakkee ca. 50.000 inwoners. Met name in de 

zomer trekt het eiland recreanten naar de stranden aan de kop van het eiland en naar de havens aan 

het Grevelingenmeer en het Haringvliet. Vanuit Stellendam varen de vissers uit om op de Noordzee te 

vissen. 

Jongeren kunnen voor voortgezet onderwijs en MBO-opleidingen in Middelharnis, Oude-Tonge en 

Stellendam terecht. Voor hoger onderwijs zijn zij aangewezen op voorzieningen buiten het eiland. De 

helft van de beroepsbevolking beweegt zich ook dagelijks via N57, N59 en N215 naar een locatie 

buiten het eiland. Goeree-Overflakkee ligt centraal tussen de havens van Antwerpen en die van 

Rotterdam. 

We willen samen met u de komende jaren werken aan een sterk eiland! 

 

Middelharnis, 20 december 2012 

                                             

|                                                   |   |                                                   | 

  C.J. van Dam, fractievoorzitter SGP     R. Osinga, fractievoorzitter VVD 

 

 

                                 

|                                                   |   |                                                   | 

  R.A. de Rover, fractievoorzitter ChristenUnie    R. van Papeveld, fractievoorzitter CDA 
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1 | LEEFBAARHEID 

 

Leefbaarheid is de waardering, of het gebrek aan waardering, van het individu voor zijn of haar 

leefomgeving. Vaak wordt het voorzieningenniveau als dé indicator van leefbaarheid gezien. De sociale 

veiligheid, kwaliteit van de openbare ruimte en saamhorigheid zijn echter ook van groot belang. De 

gemeente kan randvoorwaarden scheppen om de leefbaarheid in en buiten de kernen op het eiland op peil te 

houden. Initiatiefrijke inwoners en ondernemers zijn, echter, minstens zo belangrijk om hun eigen 

leef-/werkomgeving te blijven waarderen. Om te zorgen dat de gemeente de juiste kaders stelt, moet zij wel 

weten wat er leeft bij haar inwoners. De coalitie zet dus in op het actief luisteren naar de inwoners, 

verenigingen en ondernemers en het scheppen van de juiste randvoorwaarden. 

 

1.1 | Actief luisteren 

Wij willen de afstand van het bestuur tot de burger zo klein mogelijk maken door één wethouder 

verantwoordelijk te maken voor het beleidsterrein “Leefbaarheid”. Daarnaast krijgen álle wethouders 

een aantal kernen in hun portefeuille, met de opdracht naar de burgers toe te gaan. Gesprekspartner is 

een dorpsvertegenwoordiging zoals bijvoorbeeld een dorpsraad. Deze is bij voorkeur een goede 

afspiegeling van de dorpsgemeenschap, zodat het draagvlak maximaal is  en effectieve maatregelen 

kunnen worden genomen. 

 

 

FOTO 2: SINGELKADE MIDDELHARNIS 
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Bij het maken van (beleids)keuzes dient de communicatie van de gemeente proactief te zijn. Dit 

bevordert het wederzijds begrip en creëert draagvlak. Dit komt de kwaliteit van de besluitvorming ten 

goede en vergroot de betrokkenheid van burgers bij het democratische besluitvormingsproces. 

 

1.2 | Voorwaarden scheppen  

Wonen en leefomgeving 

De in 2013 op te stellen eilandbrede woonvisie moet inzicht geven in de behoefte aan woonruimte op 

Goeree-Overflakkee en hoe daaraan in samenwerking met publieke en private partijen kan worden 

voldaan. Om ruimte te bieden aan ontwikkelaars en corporaties willen we de bouwregelgeving sterk 

reduceren. Onderzocht zal worden of de welstandscommissie kan worden afgeschaft. Toetsing van 

bouwaanvragen zal door ambtenaren aan de hand van een beeldkwaliteitsplan of welstandsnota 

worden uitgevoerd. 

De woningbouwcorporaties bouwen en verhuren niet alleen huizen in de diverse kernen, zij werken ook 

aan het verbeteren van de leefomgeving. De gemeente wil de verdere samenwerking en/of 

samenvoeging van de vier woningbouwcorporaties, die op Goeree-Overflakkee actief zijn, stimuleren. 

Met de woningbouwcorporaties worden prestatie-afspraken gemaakt. Dit zal samen met het regelmatig 

gehouden woonbehoeftenonderzoek resulteren in een betere en efficiëntere – eilandbrede – 

afstemming. Een onderdeel van de prestatie-afspraken is duurzaam bouwen. 

Waar mogelijk worden beeldbepalende panden behouden. In het kader van het tegengaan van 

verpaupering wordt een herstructureringsfonds ingesteld. Dit wordt gevoed door bijdragen vanuit 

nieuwbouwprojecten. Met dit geld kan onderhoud en renovatie van de bestaande dorpskernen worden 

bekostigd. 

Goeree-Overflakkee is één van de grootste Nederlandse gemeenten in oppervlakte gemeten. Het 

grootste deel hiervan is openbare ruimte. Voor een groot deel zijn het Waterschap, de Provincie en de 

Gemeente verantwoordelijk. Goed overleg, afstemming en contact met deze instanties is een 

voorwaarde voor een goed onderhouden en veilige openbare ruimte.  

Wij willen een aantrekkelijk eiland zijn voor onze inwoners, ondernemers en recreanten. Hiervoor is een 

openbare ruimte met een bovengemiddelde kwaliteit en onderhoudsniveau een voorwaarde. Sponsoring 

van openbaar groen is een mogelijkheid om buurten te verfraaien. 

Onze stranden moeten schoon en goed bereikbaar zijn.  

Inwoners moeten trots kunnen zijn op hun leefomgeving en zullen ook hun steentje bij moeten kunnen 

dragen. Door goed afvalbeleid wordt zwerfvuil tegengegaan. 

 

Veiligheid 

Iedere burger wil zich veilig voelen in zijn leefomgeving. Integrale veiligheid staat hoog in ons vaandel. 

Dit willen wij onder andere bereiken door initiatieven voor buurtpreventie te ondersteunen. 

Buurtpreventieteams hebben niet meer rechten en plichten dan een andere burger, maar kunnen door 

middel van korte communicatielijnen met de politie voor snelle interventie zorgen in geval van ongewone 

of verdachte situaties. Daarnaast zullen we alles in het werk stellen voor voldoende beschikbaarheid van 

politie op het eiland en behoud van het politiebureau in Middelharnis. Beleid zal verder ontwikkeld 

worden. 
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De brandweertaken en andere veiligheidsaspecten zijn ondergebracht in de Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond (VRR). Onze plattelandsgemeente participeert hierin met veel andere, overwegend stedelijke en 

geïndustrialiseerde gemeenten. Het gemeentebestuur bewaakt binnen dit verband een passend 

veiligheidsbeleid voor ons gebied, zowel wat betreft inhoudelijke als wederkerige financiële bijdrage. 

De kosten voor deelname aan de VRR moeten proportioneel, logischerwijs – vanwege het schaalvoordeel 

– zelfs voordelig, zijn. Daarnaast willen we behoud van en aandacht voor ‘onze’ brandweervrijwilligers. 

Ook de vrijwilligers van de KNRM en de reddingsbrigade zijn cruciaal voor de veiligheid aan onze kust 

en in de havens. 

Een goede dekking van de ambulancezorg is letterlijk en figuurlijk van levensbelang. De uitvoerende 

instantie heeft zorg te dragen voor het behalen van de normen voor de aanrijtijden, in alle gebieden 

van ons uitgestrekte eiland. De coalitie waakt over volwaardige ambulancezorg voor geheel Goeree-

Overflakkee. 

 

Sport en cultuur 

Sport en cultuur zorgen voor verbinding tussen mensen in een gemeenschap. De coalitie wil activiteiten op 

deze vlakken dan ook ondersteunen. Subsidiëring willen wij mede afhankelijk maken van de eigen 

inspanningen van de sport- en culturele verenigingen en de bijdrage van die verenigingen aan 

maatschappelijke doelen. De coalitie wil voorkomen dat sport wordt gecombineerd met overmatig 

alcoholgebruik en zal het verlenen van subsidie en/of de hoogte o.a. verbinden aan een actief beleid 

van (sport)verenigingen om alcoholgebruik en roken tegen te gaan. 

 

FOTO 3: HAVEN OOLTGENSPLAAT 
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In 2013 wordt samen met hen die bezig zijn met cultuur op het eiland een kansrijk en stimulerend 

regionaal cultuurbeleid opgesteld. Cultuur kan in de breedste zin van het woord worden opgevat: van 

cultureel erfgoed tot zangkoren. In het beleid wordt rekening gehouden met de historie en de 

eilandelijke identiteit. 

 
Bereikbaarheid van voorzieningen  

De gemeente kan geen winkels openhouden in de kleine kernen. Wèl kan zij faciliteren in het behoud 

van voorzieningen door in overleg te gaan met ondernemers en ruimte beschikbaar te stellen in het 

dorpshuis. Wat betreft de dienstverlening van de gemeente zelf, zal - naast de mogelijkheden die 

internet biedt - bekeken worden hoe deze zo dicht mogelijk bij de burgers kan worden gebracht. 

Openbaar vervoer maakt voorzieningen bereikbaar; er zal worden uitgezocht of bijvoorbeeld 

buurtbussen of taxivervoer de kleine kernen met de voorzieningen elders kunnen verbinden. 

 

Verwerking van afval 

Het afvalstoffenbeleid zal in 2014 worden herzien. Een belangrijk doel is om verloedering van de 

openbare ruimte tegen te gaan. Iedereen moet beseffen dat een goede inzameling van afval van 

belang is voor het milieu. Het ‘circulaire denken’ (van afval naar grondstof) moet leidend zijn. 

Voor de tariefstelling voor het ophalen van het huisafval moet het principe ‘de vervuiler betaalt’ gelden. 

We streven naar 100% dekking van de kosten. 

Voor het inleveren van grof vuil en overig afval door particulieren bij de regionale inzamelpunten 

(milieustraten) wil de coalitie een sterk gereduceerd tarief, bij voorkeur zelfs geheel gratis, om 

belemmering tot inlevering te voorkomen (vermijden van zwerfafval). Gezocht wordt naar financiële 

voordelen voor inzameling en verwerking van afval, door materialen opnieuw te gebruiken.  
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2 | AANDACHT VOOR JONG EN OUD 
 

Op Goeree-Overflakkee zijn mensen op elkaar betrokken. De sociale samenhang is relatief groot. Wij willen 

de zelfredzaamheid van mensen bevorderen, zodat zij hun eigen leven kunnen ‘organiseren’. De taak van de 

overheid is in die zin beperkt. Voorkomen moet worden dat mensen niet meer mee (kunnen) doen. Daarom is 

aandacht voor onderwijs onmisbaar en steun bij het vinden van werk belangrijk. We zullen omzien naar 

kwetsbare mensen. Ook dierenwelzijn heeft onze aandacht. 

 

2.1 | Onderwijs 

Kwalitatief goed onderwijs is van groot belang. De rol bij de uitoefening van het onderwijs is voor de 

gemeente beperkt maar niet onbelangrijk. Aan taken van huisvesting, lokaal onderwijsbeleid en 

leerlingenvervoer zal met aandacht voor alle soorten onderwijs serieus inhoud worden gegeven. 

Frequent overleg met de scholen is hierbij een voorwaarde. 

Het college gaat een verbindende rol spelen tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Stageplaatsen 

zijn belangrijk voor het opdoen van praktijkervaring door leerlingen. De gemeente zal het goede 

voorbeeld geven door ruime stagemogelijkheden te bieden en bedrijven te stimuleren dit ook te doen.  

 

 

FOTO 4: HARINGVLIETSLUIZEN STELLENDAM 
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De coalitie vindt dat de maatschappelijke stage en de vernieuwende onderwijsactiviteiten waarbij 

leerlingen meer contact met bedrijven hebben een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 

onze kinderen. Samen met de scholen zullen de mogelijkheden voor het behouden en uitbreiden hiervan 

worden onderzocht. 

Binnen onze gemeente kunnen brede scholen een plaats krijgen, waarbij de identiteit wel behouden dient 

te blijven. Binnen deze scholen kunnen verschillende voorzieningen en ondersteunende diensten elkaar 

versterken. Zo kan er bijvoorbeeld ruimte zijn voor voor- en naschoolse opvang.  

 

2.2 | Werk 

De coalitie vindt het belangrijk dat er zoveel mogelijk burgers meedoen op de reguliere arbeidsmarkt. 

Naast het zelfstandig verworven inkomen is het sociale contact van grote waarde. 

Wij zetten ons in voor een goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Allerlei vormen 

van werkgelegenheid moeten worden bevorderd en uitgebreid (zie ook het thema “Versterken 

economie”), dat geldt voor zowel ambachtelijk werk als werkgelegenheid voor hoger opgeleiden. Met 

name voor de laatste categorie is er nog te weinig werkgelegenheid op ons eiland, waardoor vele 

jongeren zich buiten het eiland vestigen.  

Meedoen in de maatschappij is belangrijk. Wij streven naar snelle uitstroom van uitkeringsgerechtigden 

en het voorkomen van instroom vanuit de WW in de bijstand. Bij één-oudergezinnen wordt zorgvuldig 

afgewogen of de ontwikkeling van het kind niet in het gedrang komt als de ouder aan het werk gaat. 

Gelet op mogelijke landelijke ontwikkelingen, geven wij bijzondere aandacht aan het voorkomen van 

armoede. Schuldhulpverlening en de bijzondere bijstand zijn hierin belangrijke onderdelen. 

 

2.3 | Zorg en welzijn 

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de zwakkeren in de samenleving. We willen mensen stimuleren om 

van hun eigen kracht en mogelijkheden uit te gaan. Betrokkenheid kan worden gezocht binnen familie, 

kerk en maatschappelijke verbanden. De zorg en hulpverlening vinden plaats met inachtneming van de 

eigen identiteit. Op de kwaliteit van zorg en welzijn zal in principe niet worden bezuinigd. Alle inwoners 

hebben recht op goede zorg. De coalitie wil met nadruk letten op de belangen van zwakkeren in onze 

samenleving. Bij de kaderstelling en uitvoering van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

bewaken we de kostendekkendheid. Er zal een adequaat verstrekkingenbeleid worden gevoerd. 

Daarbij worden beoordelingscriteria opgesteld die voor iedereen duidelijk zijn. Op die manier 

waarborgen wij een goede dienstverlening aan en zorg voor hen die dat nodig hebben.  

Wij zullen er zorg voor dragen dat de decentralisatie van de jeugdzorg, per 1-1-2015, in onze 

gemeente op een goede en adequate wijze wordt geïmplementeerd. Het is een veelomvattende taak 

die de rijksoverheid decentraal bij de gemeente zal neerleggen. Dit vraagt van de gemeente actieve 

bemoeienis. Het centrum voor jeugd en gezin krijgt hierin een belangrijke taak. Ons beleid zal er op 

gericht zijn dat cliënten via één loket met één behandelplan geholpen worden. Ook andere taken zullen 

worden gedecentraliseerd, zoals een aantal AWBZ-taken. Gezocht zal worden naar effectieve en 

efficiënte mogelijkheden waardoor de zorg gewaarborgd blijft.  

Dirksland vormt, met het ziekenhuis, het concentratiegebied. Het behoud van het ziekenhuis voor het 

eiland (en voor patiënten van buiten het eiland) achten wij van groot belang. 
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Zorginitiatieven in welke dorpskern dan ook, passend bij de schaal en identiteit, zullen we stimuleren. De 

coalitiepartners vinden het belangrijk dat het voorzieningen- en zorgniveau lokaal toereikend is, 

waardoor onder andere het zelfstandig wonen van ouderen langer mogelijk blijft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 5: JACHTHAVEN HERKINGEN  
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3 | VERSTERKEN ECONOMIE 

 

De coalitie acht het van groot belang dat er een gunstig ondernemersklimaat heerst in onze gemeente. De 

gemeente dient zorg te dragen voor voldoende en goede vestigingsmogelijkheden, een proactieve 

informatievoorziening en soepele dienstverlening richting het bedrijfsleven. Daarmee wordt ook de 

werkgelegenheid een stimulans gegeven. Wij menen dat het vergroten van de naamsbekendheid van 

Goeree-Overflakkee èn het verbeteren van de bereikbaarheid ertoe zullen bijdragen dat de bedrijvigheid 

toeneemt en meer toeristen het eiland zullen weten te vinden. Op welke manier wij dit willen realiseren, is in 

de paragraaf “randvoorwaarden” beschreven. Daarna wordt per sector aangegeven hoe wij de ondernemers 

zullen ondersteunen. 

Vanzelfsprekend moet de exploitatie van de bedrijvigheid bij het karakter en de schaal van ons eiland 

(blijven) passen. De economische dynamiek van ons eiland in combinatie met de (zondags)rust vormen 

vanouds een kernkwaliteit van ons eiland. De coalitie is voor het behoud van de zondagsrust, zoals die ook 

nu geldt. 

 

 

3.1 | Randvoorwaarden 

 

Bevorderen ondernemersklimaat 

Ten behoeve van het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap wordt een ondernemersloket 

opgezet en een bedrijvencontactfunctionaris aangesteld. 

 

Eilandmarketing 

Ons eiland herbergt prachtige elementen: veel ruimte, een rustig en landelijk karakter, een mooie 

kuststrook en verschillende natuurgebieden. We mogen daar gepast trots op zijn en dat ook ‘naar buiten 

toe’ uitdragen. In veel opzichten zijn we daarin vaak nog te bescheiden. De vorming van één eilandelijke 

gemeente is dé uitgelezen mogelijkheid om de promotie op te pakken. 

We willen in de komende periode het imago van de lokale (eiland)cultuur versterken; de landbouw en 

visserij, maar ook de kust als exportproduct van ons eiland ‘promoten’. Ons eiland moet nog meer een 

trekpleister voor toeristen worden. Daarin moet de aantrekkingskracht voor het bedrijfsleven en 

onderwijs meegenomen worden, want ook daarvoor geldt dat we prima faciliteiten beschikbaar hebben. 

Naast de kwaliteiten voor recreëren en werken, heeft ons eiland alles in zich om fijn te wonen. 

Eilandmarketing zal een bijdrage leveren aan het vestigen van nieuwe inwoners op ons eiland, onder 

andere onze zorgvoorzieningen bieden hierbij meerwaarde.  

Ons eiland heeft voor de toerist en recreant diverse kernwaarden: kust, rust, ruimte en natuur. Die mogen 

nog meer worden uitgedragen. De verschillende ketenpartners, zoals de VVV’s, zijn gesprekspartners 

voor de gemeente. 
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Bereikbaarheid 

Tijdens de spitsuren lopen de ontsluitingswegen op ons eiland vol. De zorg is dat de verkeersdrukte op 

de rijks- en provinciale wegen op ons eiland zal toenemen nu de aanleg van de Tweede Maasvlakte 

gerealiseerd is en de bedrijvigheid zal toenemen. 

De coalitie wil laten onderzoeken hoe de doorstroming op de N-wegen geoptimaliseerd kan worden. 

Immers, de fysieke bereikbaarheid is van groot belang voor zowel de bewoners als de ondernemers van 

ons eiland. Een goede bereikbaarheid is van essentieel belang voor de aantrekkingskracht van het 

vestigingsklimaat voor (buiteneilandse) ondernemingen. 

Daarnaast is ook de veiligheid een aspect dat aandacht verdient. Een duurzaam veilige inrichting van de 

rijkswegen (N57 en N59) en provinciale wegen zoals de N215 krijgt – in samenwerking met o.a. onze 

fracties in de Tweede Kamer en de Provinciale Staten – onze aandacht. 

 

Innovatie 

Innovatie of vernieuwing is het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe ideeën, diensten of producten. Voor 

de toekomst van Goeree-Overflakkee is innovatie een belangrijke randvoorwaarde. Innovatie maakt 

bestaande sectoren toekomstvaster en voegt nieuwe toe.  

De rol van de gemeente is hierbij heel divers. Soms is die rol alleen iets mogelijk maken binnen de 

vergunningensfeer, maar soms ook het stimuleren van innovatie door partijen te verbinden en contacten 

te leggen. Een speciaal aandachtsgebied is de innovatie binnen duurzame energie.  

 

FOTO 6: TULPENVELDEN NIEUWE-TONGE 
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3.2 | Economische sectoren 

Recreatie en toerisme 

De recreatiesector vormt een belangrijke economische pijler voor ons eiland. De coalitie staat een 

ontwikkeling van de sector voor, die gericht is op versterking en kwaliteitsverbetering van de huidige 

voorzieningen, zoals wandelpaden, fietsroutes, recreatieterreinen en jachthavens. Hiervoor zullen de 

natuurlijke en landschappelijke waarden van kust en delta enerzijds en het versterken van het binnenland 

als aantrekkelijke woon- en werkomgeving met attractieve kernen anderzijds de volle aandacht krijgen. 

Groei van de recreatiesector juichen we toe, mits dit kwalitatief hoogwaardig en aanvullend is op het 

huidige aanbod. Zo is het bijvoorbeeld gewenst dat er meer hotelaccommodaties beschikbaar komen. 

Ook ontbreekt het op ons eiland aan een ‘elk weer’-voorziening. We staan positief tegenover 

initiatieven en projecten om de recreatieve sector te vernieuwen en te verbinden met andere sectoren. 

Die moeten echter wel passen bij de schaal en identiteit van ons eiland. Initiatieven zullen daarom 

worden getoetst aan onze kernwaarden. 

Onze kernwaarden willen we niet verloren laten gaan. Agrarische nevenactiviteiten als boerencampings 

of verkoop van streekproducten leveren een bijdrage aan het aanbod van toeristische mogelijkheden op 

ons eiland. 

De toeristenbelasting moet voor een deel ten goede komen aan de sector. 

 

Landbouw en visserij 

De landbouwsector is van groot belang voor de leefbaarheid, de cultuur en de landschapskwaliteit van 

ons eiland. De agrariërs en andere bewoners van ons eiland dragen sterk bij aan natuur- en 

landschapsbeheer. 

De vitaliteit van de agrarische sector is belangrijk, zowel vanwege de voedselvoorziening als de 

werkgelegenheid die zij biedt. De sector is innovatief en de Nederlandse land- en tuinbouwsector 

behoort tot de top van de wereld, maar tegelijkertijd staat zij onder druk. Daarom willen wij 

functieverbreding toestaan. Verpaupering van het platteland moet worden tegengegaan. 

Daarnaast is het van levensbelang voor de sector dat de zoetwatervoorziening is gegarandeerd. Dit zal 

nauwlettend in de gaten worden gehouden bij de besluiten inzake het Kierbesluit en het 

Deltaprogramma. Dit geldt evenzo voor de discussie rondom de blauwalgenproblematiek in het 

Volkerak-Zoommeer. 

De coalitie is kritisch op het omvormen van hoogwaardige landbouwgrond tot natuur. 

 

De visserij maakt moeilijke tijden door, investeringen zijn niet zonder risico. De coalitie pleit voor gelijke 

regels voor de visserijsector in geheel Europa. We willen de eigen visserijsector behouden en indien 

mogelijk voorwaarden scheppen die de bestaansmogelijkheden verbeteren. Duurzame vismethoden, 

zoals de pulskorvisserij, worden toegejuicht. 

Tevens moet de vaargeul (Slijkgat) op diepte worden gehouden. De gemeente zal zich er bij het 

Havenbedrijf Rotterdam sterk voor maken dat de afspraken zoals in het Aldersakkoord worden 

nagekomen. Daarnaast wil de coalitie nieuwe bedrijvigheid in de maritieme sector in de Stellendamse 

haven stimuleren. Deze innovatieve branche en de visserijschool biedt jongeren een uitstekende kans op 

een baan.  
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Duurzame energie 

De coalitie streeft ernaar een energieneutraal eiland te zijn in 2020. Hiervoor zal een actieprogramma 

worden opgesteld.  Het gebruik en de exploitatie van de diverse vormen van duurzame energie wordt 

gestimuleerd door actieve promotie en het mogelijk maken binnen bestemmingsplannen. Hierbij denken 

wij met name aan aardwarmte, waterstof als brandstof voor openbaar vervoer en zonne-energie. De 

gemeente vervult daarin een voorbeeldfunctie. 

Vanuit het Rijk en de provincie ligt er een opgave voor de plaatsing van windmolens op ons eiland. De 

gemeente werkt hier aan mee, maar dient wel de regie te voeren als het gaat om de locatie van de 

windmolens. Ons eiland dient daarbij niet alleen de lasten, maar ook de lusten te ontvangen. Financiële 

middelen, die de gemeente beschikbaar krijgt vanwege plaatsing van tientallen nieuwe windmolens, 

dienen vrij besteed te kunnen worden aan duurzaamheidsinvesteringen of andere lokale projecten. 

De coalitie gaat in samenwerking met andere partijen de (financiële) haalbaarheid van een 

getijdencentrale bij de Brouwersdam onderzoeken. Ook dit zou een goed alternatief kunnen zijn om op 

duurzame wijze energie op te wekken. Bijkomstige voordelen zijn de verbetering van de  waterkwaliteit 

en de opvang van rivierwater. 

 

Werkgelegenheid en bedrijvigheid 

De helft van de beroepsbevolking is werkzaam op ons eiland zelf. We mogen ons gelukkig prijzen met 

vele vormen van economische activiteit in de kernen, op bedrijventerreinen en in de recreatieve sector. 

De gezondheidszorg biedt de meeste werkgelegenheid op Goeree-Overflakkee. 

Voldoende en kwalitatief hoogwaardige vestigingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven zijn 

onontbeerlijk. In deze raadsperiode herzien we het bedrijventerreinenbeleid, inclusief een visie op 

revitalisering van bedrijventerreinen. Bedrijven, die opgericht en gegroeid zijn in een bepaald gebied, 

moeten de mogelijkheid worden geboden om op het lokale bedrijventerrein te ver- of nieuwbouwen. 

Grootschalige bedrijven verwijzen we naar de regionale bedrijventerreinen in Oude-Tonge en 

Stellendam. 

Elk bedrijventerrein dient goed bereikbaar te zijn. Zowel een fysieke als een digitale ontsluiting is van 

groot belang voor de economische positie van bedrijven. Het moet mogelijk zijn om de huidige 

bedrijventerreinen uit te breiden. 

De coalitie staat de opening van winkels in de kernen op zondag niet toe. 
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4 | BURGER, BESTUUR EN FINANCIËN 

 

Het bestuur is dienstbaar aan de burger. De coalitie vindt het van belang dat het gemeentebestuur 

betrouwbaar, stabiel en herkenbaar is en dat de dienstverlening op klantgerichte en efficiënte wijze gebeurt, 

gebruikmakend van de schaalvoordelen als gevolg van de fusie tot één gemeente. 

 

4.1 | Bestuur 

Het nieuwe gemeentebestuur, zowel de raad als het college van burgemeester en wethouders, zal 

daadkrachtig moeten zijn en een zelfbewuste bestuursstijl moeten kiezen. De raadsleden dienen, als 

volksvertegenwoordigers, te luisteren naar alle burgers. Door koersvast te handelen en benaderbaar te 

zijn vormen raadsleden, burgemeester en wethouders een gemeentebestuur dat voor burgers 

herkenbaar is. 

Het college zal op basis van dit coalitieakkoord een uitwerkingsprogramma opstellen. Dit programma 

wordt tegelijkertijd met de kadernota aangeboden.   

Wij vinden een breed gedragen visie op de toekomst van Goeree-Overflakkee van grote waarde. 

Enerzijds geeft het richting en een kader aan te nemen besluiten, anderzijds presenteren wij hiermee ook 

de gewenste ontwikkelingsrichting van de gemeente Goeree-Overflakkee naar buiten. 

Deze toekomstvisie zal tot stand komen in samenwerking met burgers, bedrijven, verenigingen en 

instellingen op Goeree-Overflakkee en eind 2014 worden vastgesteld. 

 

FOTO 7: SAS VAN DIRKSLAND 
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De gemeente neemt een sterke, zelfbewuste rol in richting andere overheden, zoals het waterschap, de 

provincie en het rijk. 

Voor de opening en na de sluiting van de raadsvergaderingen zal het ambtsgebed worden 

uitgesproken.  

De coalitie wil de regeldruk terugdringen. Het is goed dat verschillende zaken vastgelegd worden en 

aan bepaalde regels gebonden is, maar die moeten geen onnodige belemmering vormen voor de woon- 

en werkdynamiek van ons eiland. 

Overigens dienen regels en procedures getoetst te worden op uitvoerbaarheid, controleerbaarheid en 

handhaafbaarheid. 

 

4.2 | Ambtelijke organisatie (bedrijfsvoering) en dienstverlening  

De ambtelijke organisatie dient compact, flexibel, efficiënt en passend te zijn bij de schaalgrootte van 

ons eiland, daarbij in het oog houdend dat de gemeente voor een forse bezuinigingsoperatie staat.  

Het opgestelde dienstverleningsconcept willen we concreet vorm geven in de bedrijfsvoering. Naast 

verkleining zal er vernieuwing nodig zijn. De coalitie stelt een selectieve vacaturestop in. De inhuur van 

externe expertise wordt beperkt tot een minimum. 

De medewerkers van de gemeente acteren professioneel, flexibel, klantvriendelijk en oplossingsgericht. 

De gemeente is er voor de burgers, zeker niet andersom. 

Er staan grote uitdagingen te wachten, denk aan vergrijzing, krimp, verdere decentralisering van 

overheidsbeleid en bezuinigingen. Samen met de ambtenaren willen we deze aanpakken en gaan voor 

een sterk en vitaal Goeree-Overflakkee. 

De coalitie wil ruimte voor de gewetensbezwaarde trouwambtenaar. De Grondwet waarborgt dat 

iedere Nederlander tot ambtenaar benoemd kan worden. Het gemeentebestuur dient er op toe te zien 

dat deze vrijheid ook in onze gemeente gewaarborgd blijft. 

 

4.3 | Financiën 

De gemeente heeft diverse inkomstenbronnen: naast rijksinkomsten ook gemeentelijke belastingen en 

heffingen. In alle gevallen betreft het gemeenschapsgeld. Dat vraagt om weloverwogen besluiten van 

de gemeenteraad en het college. Hierin dient grote voorzichtigheid in acht te worden genomen, te meer 

omdat er een behoorlijke bezuinigingstaak ligt te wachten. Dit komt onder andere doordat de 

(rijks)inkomsten van de nieuwe gemeente lager liggen dan de som van de (rijks)inkomsten van de vier 

heringedeelde gemeenten. 

De uitgaven moeten altijd doelmatig, rechtmatig en verantwoord zijn. Dat geldt voor uitgaven van de 

gemeente, maar het betekent ook dat mensen die ten onrechte geld ontvangen, waarvoor dan ook, 

aangepakt moeten worden. 

De heffingen en leges voor diensten en producten moeten kostendekkend zijn (de gebruiker betaalt). De 

belastingen, zoals de onroerende-zaakbelasting, zullen als uitgangspunt maximaal trendmatig 

(inflatiecorrectie) verhoogd worden. De coalitie wil de begroting sluitend maken door te bezuinigen of 

efficiënter te organiseren. Op voorhand sluiten we geen enkele bezuiniging uit.  
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De coalitie realiseert in deze raadsperiode een gezonde, structureel sluitende begroting en 

meerjarenraming. Er dienen keuzes gemaakt te worden. Daartoe dient op korte termijn een kadernota 

opgesteld te worden, waarin beleidskeuzes en richtlijnen worden genoemd. 

De gemeenteraad dient periodiek te worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in de inkomsten en 

uitgaven, zodat bijsturen mogelijk blijft. 

Met incidentele meevallers worden de reserves op peil gebracht. Structurele meevallers worden 

aangewend om de noodzakelijke voorzieningen in stand te houden en de belastingdruk te verlichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 8: RUITERS EN VUURTOREN OUDDORP 
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BIJLAGE I – PORTEFEUILLEVERDELING 

 

Het College zal bestaan uit de burgemeester en vijf wethouders: twee wethouders namens de SGP,  één 

wethouder namens de VVD,  één wethouder namens de ChristenUnie en één wethouder namens het CDA. 

 

De heer C.A. Kleijwegt: waarnemend burgemeester 

 bestuurlijke zaken; 

 dienstverlening en ICT; 

 handhaving (coördinatie); 

 horecabeleid; 

 openbare orde en veiligheid; 

 facilitaire zaken. 

 

De heer F.J. Tollenaar (SGP): Wethouder Economie, Onderwijs en Werkgelegenheid 

 economische zaken; 

 windenergie; 

 recreatie & toerisme; 

 onderwijs; 

 werkgelegenheid, inclusief sociale werkvoorziening; 

 bedrijventerreinen. 

 

De heer P.J. Koningswoud (SGP): Wethouder Ruimte en Wonen, Leefbaarheid 

 ruimtelijke ordening / ontwikkeling; 

 volkshuisvesting; 

 bouwzakenbeleid, onder andere welstand; 

 archeologie; 

 cultureel erfgoed; 

 monumentenbeleid; 

 beheer gemeentelijke gebouwen; 

 accommodatiebeleid (beheersactiviteiten); 

 grondbeleid (beleid); 

 leefbaarheid; 

 kleine kernenbeleid / dorpsraden; 

 milieu (vergunningen, afvalinzameling, DCMR). 

 

De heer M. Trouwborst (VVD): Wethouder Financiën, Verkeer en Vervoer 

 financiën; 

 personeel en organisatie; 

 belastingen; 

 deelnemingen; 

 grondbeleid (exploitatie); 
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 juridische zaken; 

 regionale samenwerking; 

 verkeer en vervoer. 

 

De heer ir. G. de Jong (ChristenUnie): Wethouder Sociale zaken, Welzijn en Cultuur 

 sociale zaken; 

 welzijn; 

 maatschappelijke zaken, waaronder Wmo; 

 kunst en cultuur; 

 accommodatiebeleid (beleid); 

 gezondheid; 

 jeugdbeleid; 

 ouderenbeleid; 

 sport. 

 

De heer A.J.C. van der Vlugt (CDA): Innovatie, Landbouw & Visserij, Openbare werken en 

Communicatie 

 innovatie en duurzaamheid, onder andere getijdencentrale; 

 landbouw en visserij; 

 communicatie; 

 gebiedsmarketing; 

 openbare werken; 

 waterstaat en havens; 

 zuidwestelijke delta. 
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BIJLAGE II - KERNWETHOUDERS  

 

Elke wethouder is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met een aantal kernen, inclusief 

de bijbehorende buurtschappen. De verdeling daarvan is hieronder weergegeven. 

 Wethouder Tollenaar:  Middelharnis/Sommelsdijk en Herkingen; 

 Wethouder Koningswoud:  Stellendam, Nieuwe-Tonge en Ooltgensplaat; 

 Wethouder Trouwborst:  Oude-Tonge, Melissant en Stad aan ’t Haringvliet; 

 Wethouder De Jong:  Ouddorp en Den Bommel; 

 Wethouder Van der Vlugt:  Dirksland, Achthuizen en Goedereede. 


