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Voorwoord 
 

 

 

Geachte Plaatselijke kiesverenigingen op Goeree-Overflakkee, 

 

Met dit jaarverslag wil het bestuur van de Gemeentelijke kiesvereniging SGP Goeree-Overflakkee (Gkv SGP G-O) 

inzicht geven in het ontstaan van de vereniging en de activiteiten die in het jaar onzes Heeren 2012 ontplooid zijn. 

Het jaar 2012 was het jaar waarin de Gkv SGP G-O werd opgericht. Na een voorbereidingstraject van anderhalf 

jaar waarin de statuten door een werkgroep vanuit de Plaatselijke kiesverenigingen op Goeree-Overflakkee 

(Pkv’s) werden voorbereid en vastgesteld door de ledenvergadering van de Pkv’s, is op 27 januari 2012 de eerste 

bestuursvergadering gehouden. In de eerste vergadering werden de functies van het dagelijks bestuur ingevuld. 

Daarna werden afspraken gemaakt om een start te maken met de voorbereidingen voor een SGP kieslijst voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2012. In dit jaar is heel veel werk verzet. Het gros van de 

werkzaamheden is uitgevoerd door commissies. Eén daarvan was de selectieadviescommissie die binnen 2 

maanden een conceptkieslijst opstelde. Een andere was de commissie verkiezingsprogramma die veel werk gehad 

heeft om de gezamenlijke standpunten van de SGP op Goeree-Overflakkee aan papier toe te vertrouwen. En als 

laatste noemen we de Publiciteitscommissie die veel gedaan heeft om de standpunten van de SGP onder de 

aandacht te brengen van de bevolking van ons eiland. Deze commissie heeft zich ook ingespannen om de SGP 

Goeree-Overflakkee een gezicht te geven. Voor al deze werkzaamheden mochten velen zich inzetten. We hebben 

daarvoor de gezondheid en de kracht mogen ontvangen. En toen de verkiezingsuitslag bekend werd mochten we 

ook stil en verwonderd zijn. De Heere heeft in Zijn wijsheid de SGP negen (van de 29) raadszetels geschonken. 

Hiermee kwam er ook een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de SGP-mannen te liggen. De SGP-

fractie heeft deze verantwoordelijkheid opgepakt door het voortouw te nemen in de coalitieonderhandelingen. 

De uitkomst hiervan mocht zijn dat SGP deel uitmaakt van het coalitie en er twee SGP-wethouders zitting hebben 

in het college van B&W. 

 

 

Wie wijs is, merk' die dingen, 

En geev' verstandig acht 

Op ’s HEEREN handelingen, 

Zo vol van gunst als macht! 

Psalm 107:22 

 

Niet onvermeld mag blijven, dat de voorzitter vanwege ziekte langere tijd geen werkzaamheden kon verrichten. 

Ook op dit moment, 20 februari 2013, is de situatie nog zorgelijk. We wensen hem en de zijnen Gods onmisbare 

zegen toe. 

 

 

Namens het bestuur, 

Ir. K. J. Nipius, vice-voorzitter
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Bestuur 
Samenstelling op 31 december 2012: 

Prof. Dr. M.A. van Hoepen Pkv Middelharnis  voorzitter 

S.J.J. Grootenboer  Pkv Goedereede  secretaris 

M.J. de Jonge   Pkv Middelharnis  penningmeester 

Ir. K.J. Nipius   Pkv Oostflakkee vice-voorzitter 

H.C. van Rossum  Pkv Goedereede 

H.J. van Rossum  Pkv Dirksland 

M.J. Wilstra   Pkv Nieuwe-Tonge 

 

Vergaderingen 
De vergaderingen die in 2012 belegt zijn door het bestuur: 

9 bestuursvergaderingen 

2 ledenvergaderingen 

1  gecombineerde vergadering bestuur en commissie publiciteit 

Op deze vergaderingen werd naast de gebruikelijke agendapunten  gesproken over: 

- Selectieadviescommissie 

- Kieslijst 

- Publiciteit 

- Verkiezingsprogramma 

- Concept kandidatenlijst 

- Financiën 

 

Commissies 
 

Selectieadviescommissie 

De samenstelling van deze commissie was als volgt: 

Dr. M.A. van Hoepen (voorzitter bestuur gkv.) 

Dhr. S.J.J. Grootenboer (secretaris bestuur gkv.) 

Dhr. M.J. de Jonge (lid bestuur gkv.) 

Ir. K.J. Nipius (lid bestuur gkv.) 

Dhr. T. van Oostenbrugge (extern lid) 

Dhr. J.A. Nobel (extern lid) 

Dhr. H.J. van Rossum (lid bestuur gkv.). 

 

In 2012 heeft het bestuur tijdelijk een selectieadviescommissie ingesteld. Deze commissie had als taak het 

opstellen van een conceptkandidatenlijst bestaande uit 50 personen voor de op 22 november 2012 te houden 

gemeenteraadsverkiezing. Rekening houdend met de volgende  criteria: 

a. kandidaten moeten beginselgetrouw zijn; 

b. kandidaten moeten deskundig zijn en affiniteit hebben met lokale (politieke) vraagstukken; 

c. er moet sprake zijn van kerkelijke verdeling; 

d. er moet aandacht zijn voor spreiding van kandidaten over woonkernen; 

e. er moet aandacht zijn voor spreiding naar leeftijd; 

f. er moet aandacht zijn voor evenwicht tussen "continuïteit" en "vernieuwing"; 

g. er moet aandacht zijn voor 'identificatiefiguren'. 

h. rekening houden met uitslag verkiezingen gemeenteraad 2010, i.v.m. SGP-potentieel per kern 

 

 

De selectieadviescommissie heeft op basis van de lijsten van de Pkv’s gesprekken gevoerd met de personen die 

naar verwachting op nummers 1 t/m 15 van de kieslijst zouden komen. Deze gesprekken hebben geleid tot een 

gecombineerde lijst, waarbij deze personen in volgorde kwamen te zijn, in lijn met de selectiecriteria. De lijst is 

voorgelegd aan de Pkv’s. Tijdens de ledenvergadering is een verzoek tot wisseling gedaan, die echter geen 

meerderheid kreeg. Daarna is de kieslijst unaniem en conform het voorstel van het bestuur vastgesteld. Deze lijst 

is ook onveranderd gehanteerd in de verkiezingen. 
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Commissie verkiezingsprogramma 
Deze samenstelling van deze commissie was als volgt: 

Ir. K.J. Nipius (voorzitter vanuit bestuur Gkv) 

H.C. Ju (vanuit Pkv Dirksland) 

C.G.M. Grinwis (vanuit Pkv Goedereede) 

M. v/d Boom (vanuit Pkv Middelharnis) 

A.T. van Gurp (vanuit Pkv Oostflakkee) 

 

In 2012 heeft het bestuur een tijdelijke commissie verkiezingsprogramma ingesteld. Deze commissie had als taak: 

om de een verkiezingsprogramma te schrijven voor de SGP Goeree-Overflakkee 

 

De laatste versies van de verkiezingsprogramma van de vier voormalige gemeentes zijn als uitgangspunt genomen 

voor de gesprekken binnen de commissie. Op basis van het sjabloon van het landelijk bureau is een concepttekst 

geformuleerd. Voor een aantal punten zijn nadere gesprekken gevoerd en hiermee mocht worden gekomen tot 

uniforme standpunten. Het conceptverkiezingsprogramma is voorgelegd aan de PKV’s. Er is in de 

ledenvergadering een verzoek tot wijziging gedaan, die werd doorgevoerd. Vervolgens het verkiezingsprogramma 

unaniem vastgesteld en verder gehanteerd als uitgangspunt bij de uitingen vanuit de SGP. 

 

Publiciteitscommissie: 
Al voordat de eerste vergadering van de Gkv SGP G-O plaatsvond was er vanuit de Pkv’s, de vier raadsfracties en 

de SGP-Jongeren een eilandelijk platform publiciteit opgericht. Dit platform was vroegtijdig aan het brainstormen 

over de publiciteit van de eilandelijke SGP. Het doel was om een eenduidig SGP geluid te laten horen. Daarnaast 

werden ook voorbereidingen getroffen voor het opstarten van een verkiezingscampagne. Dit platform is na 

oprichting van de Gkv onder de vlag van de Gkv geschoven, twee bestuursleden van de Gkv hebben ook zitting in 

de commissie genomen. Om de structuur helder te maken is een beleidsplan SGP Publiciteitscommisie Goeree-

Overflakkee geschreven. 

 

De samenstelling van de commissie was in het verslagjaar als volgt: 

P.C. Grinwis Fractie Goedereede voorzitter 

M. v.d. Boom Fractie Middelharnis secretaris 

M. De Jonge GKV Goeree-Overflakkee penningmeester 

Ir.K.J. Nipius GKV Goeree-Overflakkee 

H.C. Ju Fractie Dirksland 

A. Houweling Fractie Oostflakkee 

H.G. Slingerland Pkv Goedereede 

P. Struik Pkv Dirksland 

P.J.C. Kot Pkv Middelharnis/Sommelsdijk 

B. Admiraal Pkv Nieuwe Tonge 

J. de Leeuw Pkv Oostflakkee 

K.J. van Heest SGPJ Goedereede 

M. In ‘t Veld SGPJ Flakkee 

 

Beleidsplan 

Eind 2011, begin 2012 is er een beleidsplan opgesteld om de commissie Publiciteit vorm te geven. Dit plan is in 

april 2012 door de nieuwe Gemeentelijk Kiesvereniging Goeree-Overflakkee vastgesteld. 

 

Doelstelling 

De doelstelling van deze commissie kan als volgt worden omschreven: Het bevorderen van de beginselen van de 

SGP, zoals omschreven in de statuten van de gemeentelijke/plaatselijke kiesverenigingen op Goeree-Overflakkee 

en overeenkomstig het laatste vastgestelde verkiezingsprogramma(‘s). Zij doet dat door het ondermeer 

uitbrengen van publicaties in papieren en digitale vorm. Ook het uitgeven en schrijven van persberichten kan als 

taak worden aangemerkt. Als het gaat om actuele politieke zaken, zal er altijd overleg zijn met de fractie(s). In 

geval van een samenvoeging van de 4 gemeenten is ook de verkiezingscampagne rondom de 

gemeenteraadsverkiezingen voor rekening van deze commissie. M.b.t. publiciteit kan er eilandelijke een 
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coördinerende rol kan worden verleend voor de landelijke Tweede Kamer verkiezingen, evenals de Provinciale- en 

Europese verkiezingen. 

Vergaderingen 

In 2012 werd er frequent vergaderd. E.e.a. had te maken met de opstart fase, maar nog meer met de komende 

verkiezingscampagne voor de gemeenteraad. De voltallige commissie vergaderde in 2011/2012: 7 keer. Daarnaast 

waren er diverse overleggen met werkgroepen. Er werd 1 keer gezamenlijk vergaderd met een delegatie van de 

commissie en het bestuur van de GKV. 

 

Verkiezingscampagne Tweede Kamer 

Op 12 september werden er verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Voor de commissie was dit de eerste 

keer, dat er voor alle pkv’s e.e.a. werd georganiseerd. Centraal werden de folders en aanplakbiljetten besteld. Op 

diverse plaatsen verschenen A0-posters met lijsttrekker van der Staaij. Verder werd medewerking verleend aan 

een werkbezoek (flyeractie) in De Vliedberg te Ouddorp en op d’n Diek in Middelharnis. In samenspraak met de 

commissie Publiciteit was er ook een verkiezingsbijeenkomst in de Technische School te Middelharnis. Op 

initiatief van de commissie stuurde de GKV een brief naar de kerkenraden om de verkiezingen te gedenken in de 

gebeden. We mogen dankbaar zijn dat de Tweede Kamerfractie werd versterkt met een derde man! 

 

Educatie: Prinsjesdagbode 

Rondom Prinsjesdag heeft de commissie ca 450 prinsjesdagbodes aangeboden aan leerlingen van groep 7 en 8 op 

een 8-tal basisscholen op Goeree-Overflakkee. Doel hiervan is om jongeren bewust te maken van de politiek. 

Lijsttrekker Kees van Dam bood deze bodes officieel aan op een basisschool in Middelharnis. 

 

Verkiezingscampagne Gemeenteraad 

Al voor de zomer werden de eerste ideeën rondom de campagne besproken. De campagne kreeg vorm door een 

goede samenwerking met het bestuur van de GKV en de toekomstige fractieleden. Daarnaast leverden de 

afgevaardigden van de kiesverenigingen een bijdrage, als ook de SGP jongerenverenigingen. Voor de diverse 

werkzaamheden, werden er 3 werkgroepen gevormd. 

 

Werkgroep: Werkbezoeken 

In deze werkgroep zaten naast vertegenwoordigers uit de commissie ook een aantal toekomstige fractieleden. Zij 

bereiden de werkbezoeken voor. Op deze manier werden de toekomstige fractieleden geïnformeerd door de 

burgers/ondernemers op het eiland. Van elk werkbezoek verscheen er een persbericht voor op de website en in 

de lokale media. 

 

Werkgroep: Printmedia 

De taak van deze werkgroep was om alle papieren uitgaven voor te bereiden. Websites Nederland ondersteunde 

de werkgroep, door de opmaak volledig voor haar rekening te nemen. 3 weken voor de verkiezingen verscheen 

de eerste folder met persoonlijke informatie over de eerste 4 van de lijst. Daarnaast werden de 5 speerpunten 

benoemd.  1 week voor de verkiezingen kwam de commissie met een ludieke eilandkaart. Deze kaart werd als 

eerste gepresenteerd bij de SGP-jongerenavond. De toekomstige fractieleden ontvingen visitekaartjes. In het 

Eilanden Nieuws en Groot Goeree-Overflakkee werden advertenties geplaatst. 

 

Werkgroep: Jongeren 

Om de jongeren te bereiken, werd de werkgroep jongeren belast met het ontwikkelen van activiteiten voor deze 

doelgroep. Naast 10 speerpunten die aan de fractie werden overhandigd, organiseerden zij een jongerenavond 

die behoorlijk druk werd bezocht. Op deze avond sprak o.a. dhr. G. Slootweg. Ook de fractieleden waren 

aanwezig. Door middel van stellingen werd de zaal betrokken. Op deze avond werd het unieke SGP ganzenbord 

eilandspel gepresenteerd. Aanwezigen legden, na het beantwoorden van vragen hiervoor een puzzel in elkaar. 

 

Gemeentelijke Verkiezingskrant 

Medewerking werd verleend aan een gemeentelijke verkiezingsbrochure. Ook werd er een bijdrage 

geleverd aan artikelen voor lokale kranten. 

 

 

 

Verkiezingsbijeenkomsten 
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Op het eiland werden 4 verkiezingsbijeenkomsten georganiseerd. Alle leden en sympathisanten (1100) ontvingen 

hiervoor een uitnodiging. 

 

Banners 

Voor de diverse bijeenkomsten werden een tweetal banners ontwikkeld. Gekozen is voor een banner zonder 

verkiezingstekst, zodat deze bij diverse activiteiten gebruikt kunnen worden. 

 

Posters 

Voor de gemeentelijke verkiezingsborden werden posters ontwikkeld. Ook werden grote posters ontwikkeld die 

met toestemming bij diverse agrariërs op de land werden geplaatst 

 

Persberichten 

Van alle activiteiten werden persberichten gemaakt, die geplaatst werden op de website, de digitale media en de 

lokale pers. Veelal werden de persberichten voorzien van een foto. 

 

Website 

De website is een belangrijk communicatiemiddel. Alle informatie over de SGP op Goeree-Overflakkee is te 

vinden op de nieuwe site die eind juni 2012 werd gelanceerd. Ook is er ruimte voor informatie van de plaatselijke 

kiesverenigingen. De website van de SGP blinkt uit in het brengen van nieuws over de gemeente en de activiteiten 

van de SGP in het algemeen. Wekelijks worden nieuwe berichten toegevoegd. Door het versturen van digitale 

nieuwsbrieven en twitterberichten, worden burgers naar de website getrokken. 

 

Digitale Nieuwsbrief 

Dit jaar werden er ook regelmatig Digitale Nieuwsbrieven verstuurd. In totaal verschenen er in 6 stuks. Deze 

informatie wordt verstuurd aan een groeiend aantal leden en belangstellenden. Eind 2012 kregen ca 675 

personen de nieuwsbrief toegestuurd. Dit zijn zowel leden van de pkv’s op Goeree-Overflakkee als 

belangstellenden. 

 

Twitter 

Een nieuw communicatiemiddel is Twitter. Dit social media product wordt ook door de SGP op Goeree-Overflakke 

gebruikt om informatie te geven. Er is gekozen voor 1 twitter-account die wordt beheerd door de commissie 

Publiciteit. Daarnaast kan de fractievoorzitter en een bestuurslid van de GKV tweets plaatsen via dit account. 

Naast het officiële account: @SGP_GO zijn ook een aantal fractieleden actief op twitter, nl. @damsteneweg, 

@PeterGrinwis, @daanmarkwat, @ATvanGurp, @CGM_Grinwis en @erikju1982. De tweets die zij op twitter 

zetten met #sgpgo worden direct getoond op onze website. @SGP_GO heeft inmiddels 200 volgers. 

 

Financieel 

Om de verkiezingscampagne en andere publiciteitsuitingen te kunnen financieren is er naast de bijdrage van de 

GKV een acceptgiroactie gehouden onder leden en sympathisanten van de SGP. We verwijzen u hiervoor naar het 

financieel jaarverslag van de penningmeester. De commissie werd niet teleurgesteld. Hiervoor onze hartelijke 

dank. Jaarlijks wordt er door de GKV een bedrag per lid (van de pkv’s) gereserveerd voor het verkiezingsfonds. 

 

Toekomst 

De commissie Publiciteit wil actief bijdragen aan de informatievoorziening vanuit de SGP. Daarvoor worden 

diverse kanalen ingezet. Ook in 2013 zal de publiciteitscommissie een aantal activiteiten ontplooien. Financiering 

zal mogelijk plaatsvinden door het vragen van een vrijwillige bijdrage aan de leden. 

 

Daad bij het Woord 

Daad bij het Woord was het verkiezingsmotto voor de gemeenteraadsverkiezingen. De SGP wil zich laten leiden 

door dat hoogste Woord. Vanuit het beginsel bidt en werk probeert de commissie haar rol te vervullen. We 

werden verblijd met een mooie verkiezingsuitslag. In de bedank advertentie hebben we aangegeven Wie hiervoor 

de eer moet ontvangen: Soli Deo Gloria. 
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Gemeenteraadsfractie SGP Goeree-Overflakkee: 
 

Coalitievorming 

De verblijdende uitslag na de verkiezingen op 21 november 2012 mag ons tot dankbaarheid stemmen. We 

hebben onverwachte en onverdiende Zegeningen uit de hand van de Heere ontvangen. Na de verkiezingen zijn 

conform afspraak gesprekken gevoerd in aanwezigheid van de beoogd fractievoorzitter C.J. van Dam in 

aanwezigheid van één of meerdere fractiegenoten met alle betrokken fracties. Deze gesprekken zijn op een zeer 

constructieve wijze verlopen en uit al de gesprekken bleek dat we ons met elkaar verantwoordelijk weten voor 

het besturen van ons mooie eiland Goeree-Overflakkee. In deze gesprekken is op een zo objectief mogelijke wijze 

afgetast en besproken op welke wijze een partij een bijdrage kan leveren aan een eventueel te vormen coalitie. Er 

moesten keuzes gemaakt worden. Op basis van de partijprogramma’s waarbij de begrippen kwaliteit en stabiliteit 

een belangrijk kader vormden was al snel de keuze gemaakt om samen te gaan werken met de Christen Unie en 

het CDA. Daarmee was een meerderheid voorhanden. Toch gaf dat geen voldoening en daarmee kon de 

coalitievorming niet worden afgerond.  Dit zou geen recht doen aan de uitslag van de verkiezing en de diversiteit 

van de samenleving op ons eiland zou onvoldoende geborgd zijn. Na een zorgvuldige afweging is de keuze 

gemaakt om de VVD als partij toe te voegen aan dit driemanschap waarmee een coalitie gevormd is met een 

ruime meerderheid van stemmen in de gemeenteraad. 

 

Coalitieakkoord 

Snel is aan de slag gegaan met onderhandelingen die resulteren in het voorliggende coalitieakkoord, de 

wethouderskeuze en een portefeuilleverdeling. Met dankbaarheid mogen we constateren dat veel zaken 

genoemd in het verkiezingsprogramma terug te vinden zijn in het coalitieakkoord. Ten aanzien van de 

wethouderskeuze zijn we in een bevoorrechte positie om twee wethouders aan te dragen voor het nieuw te 

vormen college. Deze keuze is niet eenvoudig geweest omdat er meerdere kandidaten beschikbaar waren. Na een 

zorgvuldige en lastige afweging is de definitieve keuze gemaakt en is deze besproken met alle betrokkenen. Het 

coalitieakkoord is een coalitieakkoord waarbij zeker niet alles ingevuld en dichtgetimmerd is, er zijn op dit 

moment nog teveel onbekende parameters die ingevuld en bekend moeten zijn om definitieve keuzes te maken. 

Daarnaast maken we keuzes graag in gezamenlijkheid met inbreng van betrokkenen en de raad, college en het 

ambtenarenkorps. We mogen het zo vertalen dat de betrokkenheid op de overige fracties en het vertrouwen in 

elkaar aanwezig is om het zoveel mogelijk in gezamenlijkheid te doen. Daarbij zullen we er uiteraard niet aan 

ontkomen om als coalitie knopen door te hakken en keuzes te maken, echter als het gezamenlijk kan heeft dat de 

voorkeur. 

Verdere invulling van het coalitieakkoord zal plaatsvinden in het optimaliseren en verder afstemmen van de 

begroting 2013 en 2014 en het uitwerkingsprogramma die gelijk met de kadernota door het college zal worden 

aangeboden. 

Het coalitieakkoord is 2 januari gepresenteerd aan de nieuwe gemeenteraad en na toelichting en discussie 

uiteindelijk met instemming vastgesteld door vrijwel alle aanwezige fracties met uitzondering van de fractie van 

de PvdA.  

Het traject van onderhandeling en coalitievorming is een proces geweest waarbij op een constructieve wijze met 

elkaar gesproken is. Vanuit de fractie is zoveel mogelijk getracht de belangen van de partij en de daarbij horende 

standpunten en beginselen te borgen in afspraken en het coalitieprogramma. Het is onze oprechte wens dat we 

de belangen van de totale gemeente en al haar inwoners mogen behartigen vanuit Bijbels perspectief.  

 

Samenstelling fractie / wethouders 

De fractie is per 1 januari 2013 als volgt samengesteld: 

C.J. van Dam 

P.C. Grinwis 

D.A. Markwat 

G. Slootweg 

A.T. van Gurp 

C.G.M. Grinwis 

M. van der Boom 

H.C. Ju 

P. Breederveld 
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De SGP is in het nieuwe college vertegenwoordigd met twee wethouders: 

F.J. Tollenaar 

P. Koningswoud 

 

Taakverdeling fractie 

 

Presidium fractie:  

- Fractievoorzitter: Kees van Dam  

- Plaatsvervangend fractievoorzitter: Daan Markwat  

- Secretaris: Peter Grinwis  

- Penningmeester: Adrie van Gurp  

 

Voorbereiding fractiestatuut: Rien van der Boom, Corné Grinwis en Erik Ju  

Publiciteitscommissie: Peter Grinwis, Rien van der Boom en Erik Ju  

 

Portefeuilleverdeling:  

 

- Kees van Dam en Daan Markwat:  

 

De heer C.A. Kleijwegt: waarnemend burgemeester  

bestuurlijke zaken;  

dienstverlening en ICT;  

handhaving (coördinatie);  

horecabeleid;  

openbare orde en veiligheid; 

facilitaire zaken  

 

- Peter Grinwis en Erik Ju:  

 

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

economische zaken;  

windenergie;  

recreatie & toerisme;  

onderwijs; 

werkgelegenheid, inclusief sociale werkvoorziening;  

bedrijventerreinen.  

 

- Daan Markwat, Adrie van Gurp en Corné Grinwis:  

 

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).  
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- Gert Slootweg en Peter Grinwis:  

 

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

financiën;  

personeel en organisatie;  

belastingen;  

deelnemingen;  

grondbeleid (exploitatie);  

juridische zaken;  

regionale samenwerking; 

verkeer en vervoer.  

 

- Rien van der Boom, Pieter Breederveld en Erik Ju:  

 

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.  

 

 

- Corné Grinwis en Adrie van Gurp:  

 

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.  

 

Verdeling dorpskernen (en bijborende buurtschappen):  

- Rien van der Boom en Erik Ju: Middelharnis/Sommelsdijk en Herkingen;  

- Pieter Breederveld en Adrie van Gurp: Stellendam, Nieuwe-Tonge en Ooltgensplaat;  

- Kees van Dam en Corné Grinwis: Oude-Tonge, Melissant en Stad aan ’t Haringvliet;  

- Corné Grinwis en Gert Slootweg: Ouddorp en Den Bommel;  

- Daan Markwat en Peter Grinwis: Dirksland, Achthuizen en Goedereede.  

 


