
Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten 

Dames en heren, 

Mede namens het bestuur van de gemeente Goeree-
Overflakkee heet ik alle inwoners, ondernemers, 
bezoekers,relaties, raadsleden, collegeleden en medewerkers 
van de gemeente van harte welkom op de eerste 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente! Voor het geval ik  u niet 
allemaal persoonlijk de hand kan schudden vanavond, wens ik 
u nu vast alle goeds voor 2013. 

Ik ben verheugd om te zien dat u allemaal in grote getale naar 
De Staver bent gekomen om samen met ons deze 
nieuwjaarsreceptie te beleven. Ik heb de eer als eerste 
burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee om u 
vanavond te mogen toespreken. 

Het voelt voor mij een beetje raar om de eerste maal dat we 
elkaar hier ontmoeten te beginnen met een toespraak. Het is 
voor mij ook een beetje onwennig moet u weten. Ben je net 
een paar maanden met pensioen en dan vraagt de 
Commissaris van de Koningin of je in Goeree-Overflakkee 
burgemeester wilt zijn. En daar heb ik eigenlijk heel snel ja 
tegen gezegd! 

Ik kan u melden dat ik het een eer vind en een prachtige 
uitdaging om de eerste burgemeester van deze mooie 
eilandgemeente te zijn. Zoals de secretaris al aangaf; de start 
van de gemeente Goeree-Overflakkee is een ware mijlpaal in 
de geschiedenis van dit eiland. 



Mijn rol is die van waarnemend burgemeester: Het proces om 
te komen tot een Kroonbenoemde burgemeester duurt 
ongeveer een half jaar. Dat proces begint al snel, en dat 
betekent dat ik tot medio 2013 mag meewerken om de 
nieuwe gemeente te leiden. 

Het geheel is meer dan de som der delen…! 

Gisteren was die historische datum: 1 januari 2013. Dat dag 
van het ontstaan van de gemeente Goeree-Overflakkee! Voor 
velen een langgekoesterde wens. Voor anderen wellicht een 
teleurstelling.  

En daar is veel aan vooraf gegaan. Ik stel voor dat we het 
verleden vanaf nu laten rusten. Eén gemeente is voor mij 
absoluut meer dan de som der delen. Dat zal het credo 
moeten zijn voor de gemeente Goeree-Overflakkee om op te 
stoten in de vaart der volkeren. Het eiland moét en zál van 
zich laten horen. Door samen op te trekken! 

Er is hard gewerkt om klaar te zijn voor vandaag. Talloze 
werkgroepen troffen elkaar maandenlang om de puzzel op te 
lossen.  Zij legden een stukje van de puzzel, ieder op het eigen 
vakgebied. Zij zorgden voor de voorbereidingen waarvan de 
resultaten  gisteren samenkwamen. Dank aan al degenen die 
dat werk hebben gedaan. 

Vanaf nu moet alles wennen; voor u, maar ook voor iedereen 
van gemeentelijk bestuur en ambtelijke organisatie. Alle 
bestuurders en medewerkers van de zes voormalige 
organisaties hebben tot op vandaag hun beste beentje voor 



gezet om de start van de gemeente Goeree-Overflakkee 
mogelijk te maken. Samen! En wij als gemeenteraad die 
hedenmiddag werd geïnstalleerd, zullen daarop 
voortborduren. En natuurlijk laten we nog wel eens een 
steekje laten vallen. Alles moet nog een beetje wennen. Voor 
ons allemaal. Maar ik kan u verzekeren dat we er – samen - 
voor gaan! 

De gemeente Goeree-Overflakkee is in oppervlakte de 
grootste gemeente van de provincie Zuid-Holland. Waar meer 
dan 48.000 mensen wonen. Met veertien kernen en vijf 
buurtschappen op een 60 kilometer lang uitgestrekt eiland. 
Een eiland met unieke mogelijkheden. Er zijn weinig 
gemeenten in Nederland met dergelijke unieke combinaties 
van rust en ruimte, van natuur en recreatie, van wonen en 
werken, van hightech en oude ambachten, van nieuwbouw en 
monumenten en met de unieke combinatie van kansen en 
hardwerkende mensen. De nieuwe schaalgrootte maakt de 
gemeente Goeree-Overflakkee tot een van de grotere 
gemeenten van dit land. 

Met de komst van de nieuwe gemeente zijn nieuwe kansen 
ontstaan. Doordat het geheel meer is dan de som der delen. 
De inwoners hebben op 21 november 2012 29 raadsleden 
gekozen die hen moeten vertegenwoordigen in het bestuur 
van de gemeente. De signalen tot de noodzaak van nieuwe 
impulsen zijn door de nieuwe raad voortvarend opgepakt en 
vastgelegd in een ambitieus maar duidelijk coalitieakkoord, 
genaamd: “Samen voor een sterk eiland”.Het coalitieakkoord 



zal een belangrijke leidraad vormen voor het beleid van de 
gemeente. Ik nodig u uit om het akkoord te bestuderen.  

In dat coalitieakkoord staat bijvoorbeeld dat onze klanten 
alleen voordeel mogen ondervinden van de nieuwe 
schaalgrootte. Daarom blijven de drie gemeentewerven die 
verdeeld zijn over het eiland, behouden. We gaan ook 
contacten leggen met de vertegenwoordigers van onze 
kernen, zoals die her en der al in dorpsraden verenigd zijn. Het 
is het college dermate serieus, dat elke wethouder zelfs de 
verantwoordelijkheid krijgt voor enkele kernen. Ondanks het 
feit dat het eiland ongeveer 60 km. lang is, kan zo het contact 
met inwoners, ondernemers en bezoekers worden bestendigd. 
Ook qua dienstverlening zal daar, waar de situatie er op 
vraagt, de klant bezocht worden. 

Eilandpromotie heeft ook een prominente plaats in het 
coalitieakkoord. Het bestuur vond dat onderwerp dermate 
belangrijk voor de lokale economie dat het specifiek benoemd 
is als portefeuille. De gemeente gaat zich inzetten voor 
marketing van het gebied. Goeree-Overflakkee moet en zal 
van zich laten horen. Het is immers een prachtig gebied dat 
unieke kansen biedt.  

Die kansen mogen we niet laten liggen. Daarvoor is 
samenwerking nodig tussen gemeente en andere 
maatschappelijke partijen op het eiland. Er is daartoe vast 
een aanzet gegeven in de vorm van een promotiefilm en een 
brochure over Goeree-Overflakkee, waarover later meer. 



En hoe gaan we dan nu verder? De eenwording van de zes 
organisaties op het eiland wordt benut om de dienstverlening 
sterk te moderniseren: De gemeente Goeree-Overflakkee 
heeft een Klant Contact Centrum. Daarin werken generalisten 
die de meeste vragen van de klanten direct kunnen 
beantwoorden zonder door te verbinden.  

Het Klant Contact Centrum verzorgt alle contact met de 
klanten. Of zij nu per post, per e-mail, per telefoon 
binnenkomen of bij een bezoek aan het gemeentehuis. Het is 
mogelijk om het gemeentehuis op afspraak te bezoeken en bij 
klanten die niet mobiel zijn gaan we gewoon op bezoek! 

We gaan ook zaakgericht werken en graag vermeld ik ook het 
nieuwe centrale telefoonnummer volgens de 
overheidsstandaard “Antwoord”. 14 plus het kengetal. Voor 
onze gemeente dus 14 0187. 

En hoe blijft ú nu in contact met de gemeente? Bijvoorbeeld 
via de vertegenwoordiging van de kernen en buurtschappen 
die een ‘eigen wethouder krijgen. En natuurlijk via de website 
en de social media van de gemeente. De website, Twitter en 
het Facebookaccount zijn al in gebruik. En in de wekelijkse 
informatiepagina’s van een huis-aan-huiskrant leest u alles 
over de gemeente Goeree-Overflakkee. Ondernemers kunnen 
contacten leggen via de bedrijfscontactfunctionaris. Kortom; 
er zijn mogelijkheden te over. Ik nodig u uit om die 
mogelijkheden ten volle te benutten! 

Kortom, mijn verwachting is dat het ontstaan van de 
gemeente Goeree-Overflakkee de inwoners, ondernemers en 



bezoekers slechts voordelen zal opleveren. Ik heb er het volste 
vertrouwen in dat de nieuwe schaalgrootte de kwaliteit van 
de dienstverlening ten goede zal komen. Een dienstenkwaliteit 
die een gemeente van formaat waardig is! Ik zal me daar voor 
100% voor inzetten, net als de rest van de gemeentelijke 
organisatie! 

Dames en heren, 

U woont en onderneemt hier op een prachtig eiland! De 
mogelijkheden zijn legio. De optelsom van de vier gemeenten 
en de optelsom van zes voormalige organisaties levert meer 
op dan zij afzonderlijk deden. Natuur, rust ruimte gaan hier 
samen met recreatie, wonen en werken. Meer dan 22 
kilometer zandstrand, moderne architectuur en honderden 
authentieke monumenten in prachtige kernen. Moderne 
bedrijventerreinen, een uitstekend arbeidsethos en een 
werkloosheidscijfers dat veel lager ligt dan het landelijke 
gemiddelde. Waar zie je zoveel diversiteit? De gemeente 
Goeree-Overflakkee zal er voor ú zijn op dit prachtige eiland. 

Mij valt als afsluiting de eer te beurt om drie nieuwe zaken te 
introduceren. De eerste sluit aan op de moderne wijze van 
dienstverlening. 

Sinds vandaag heeft de gemeente Goeree-Overflakkee 
namelijk een eigen app. Met de app kunt informatie 
opvragen, openingstijden bekijken, het nieuws van de 
gemeente zien en nog veel meer. U kunt de app vanaf dit 
moment downloaden. 



De tweede primeur sluit aan op de opdracht die het college 
heeft neergelegd in het coalitieakkoord om aan marketing te 
gaan doen van Goeree-Overflakkee. Als u aan het einde van 
de avond huiswaarts gaat krijgt u de nieuwe brochure mee 
van de gemeente Goeree-Overflakkee.  

Nummer drie is een promotiefilm. De afgelopen weken is hard 
gewerkt om een korte promotiefilm te vervaardigen, waarin 
de pijlers van gebiedsmarketing; wonen, werken en recreëren 
aan bod komen. In de film ziet u ook andere maatschappelijke 
partijen aan het woord, waarmee we die samenwerking nog 
eens onderstrepen. 

Graag wens ik u het beste voor het komende jaar. Ik wens u 
en ons veel inspiratie om samen te bouwen aan dit unieke 
eiland! 

Laten we samen naar de film kijken. Na de film gaan we direct 
verder met het informele deel van de avond.  

Dank voor uw aandacht! 

Start promotiefilm 


