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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 1 december 2020 aanvangstijd: 09:00 uur. 
 Aanwezig 

Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman burgemeester 

De heer W.M. van Esch gemeentesecretaris 

De heer D.A. Markwat wethouder Ruimte & Wonen 

De heer P. Feller wethouder Financiën 

De heer B.J. Bruggeman 
 

wethouder Sociaal Domein 
 Mevrouw T.C. Both-Verhoeven wethouder Economische Zaken 

 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 1 december 2020. Agenda B&W d.d. 1 december 2020 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  09:00 – 09:30 Kennismaking Marleen van 
de Kamp. 

 Kennis gemaakt met de nieuwe bestuurder van 
Oost West Wonen. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -20-120527/16561 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Advies commissie bezwaarschriften 
inzake bezwaarschrift tegen drie 
opgelegde lasten onder dwangsom 
wegens overtredingen van de Wet 
milieubeheer en van de Wet algemene 
bepalngen omgevingsrecht wegens 
onwettige afvoer en dito ontvangst van 
afvalstoffen. 

Conform adviescommissie bezwaarschriften, de 
bezwaren ontvankelijk en ongegrond verklaren, 
onder gelijktijdige: 

• afwijzing van het verzoek om vergoeding 
van de proceskosten; 

• verbetering van de motivering; 

• verlening van ondertekeningsmandaat aan 
het bureauhoofd afdeling Inspectie en 
Handhaving DCMR Milieudienst Rijnmond; 
overeenkomstig concept-besluit. 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -20-126540/16592 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Dagvergoeding thuiswerken.  1. Medewerkers die thuis werken een dagver-
goeding toekennen van € 2,00 met ingang 
van 1 januari 2021 gedurende de periode 
van thuiswerken i.v.m. de Covid-19 crisis; 

Conform advies besloten. 
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2. Dit principebesluit voorleggen aan de mede-
zeggenschap. 

2.3    3.   

     

2.4  Z -16-74535/16582 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Wijzigingsovereenkomst bevoegdheden 
locaties windenergie gemeente Goeree-
Overflakkee.  

Besluiten de brief van de provincie voor kennis-
geving aan te nemen en de halfjaarlijkse rappor-
tage aan de provincie te versturen. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -19-114998/16599 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Bijdrage maatschappelijke participatie 
zonneparken Melissant en Ooltgensplaat.  

Akkoord gaan met de voorstellen van Encavis 
over de afdracht van de bijdrage, van 1 januari 
2019 tot nu in 1 keer en vervolgens per kwar-
taal, op basis van de gegevens van de levering 
aan Eneco. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -19-109174/16025 
Wethouder 
Bruggeman 

Evaluatie samenwerking 
ZSM/Veiligheidshuis.  

Kennisnemen van de evaluatie samenwerking 
tussen de gemeente Goeree-Overflakkee en het 
ZSM/Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -20-125907/16178 
Wethouder 
Bruggeman 

Vaststelling subsidie 2019 stichting Ons 
Dorpshuis.  

1. Toegekende voorlopige prestatiesubsidie 
2019 ongewijzigd definitief vaststellen; 

2. Een beschikking verzenden. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -20-126898/16526 
Wethouder 
Bruggeman 

Vaststellen subsidieregelingen 
Steunfonds coronamaatregelen voor 
Behoud sociaal aanbod.  

1. De vier subsidieregelingen voor behoud van 
sociaal aanbod vaststellen; 

2. De aanvraagformulieren vaststellen; 
3. De regelingen publiceren op de gebruikelij-

ke wijze; 
4. De regelingen via o.a. een persbericht aan 

de doelgroepen kenbaar maken; 
5. Aanvragen besluiten met mandaat aan be-

treffende Teamleider. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -18-103949/16481 
Wethouder Feller 

Notitie strategische uitgangspunten 
aanbestedingen transitie maatschappelijk 
vastgoed.  

Instemmen met de notitie Strategische Uit-
gangspunten Aanbestedingen Transitie Maat-
schappelijk Vastgoed, en daarmee de ambtelijke 
organisatie (binnen de bestaande mandaataf-

Conform advies besloten. 
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spraken) toestemming verlenen om de benodig-
de aanbestedingen voor diensten en werken, 
die in verband staan met de programmalijn tran-
sitie maatschappelijk vastgoed, in de markt te 
zetten 

     

2.10  Z -20-126774/16577 
Wethouder Feller 

Tweede verzoek zienswijze m.b.t. 
verkoop Markt te Goedereede.  

Instemmen met de verkoop van Markt en Var-
kensmarkt te Goedereede. De verkoop draagt 
bij aan de leefbaarheid van de stad Goederee-
de.  
 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -20-127623/16594 
Wethouder Feller 

Realisering Nieuwbouw Noord van de 
Beroepscampus Middelharnis.  

Instemmen met de realisatie van Beroepscam-
pus Noord op basis van het voorliggende voor-
stel. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -20-121861/15405 
Wethouder Markwat 

Monumentenverlichting.  Uw college wordt gevraagd in te stemmen met 
het opnemen van het benodigde krediet in de 
Kadernota 2022 voor het aanleggen van monu-
mentenverlichting op een aantal markante loca-
ties op Goeree Overflakkee. 
 

Het college besluit gelet op de financiële impact 
niet in te stemmen met dit voorstel en dit (nog) 
niet op te nemen in de Kadernota 2022. 

     

2.13  Z -20-125476/16333 
Wethouder Markwat 

Principeverzoek realisatie logistiek 
centrum BPO terrein Oude-Tonge.  

1. Onder voorwaarden een positieve grond-
houding uitspreken voor het vestigen van 
een logistiek centrum; 

2. De initiatiefnemers middels een brief op de 
hoogte brengen. 

Conform advies besloten. 

     

     

2.14  Z -20-127764/16564 
Wethouder Markwat 

Gedeeltelijke intrekking 
omgevingsvergunning W2013-0374 
speelvoorziening Tonisseweg te Oude-
Tonge.  

De op 17 juli 2015 verleende omgevingsvergun-
ning met kenmerk W2013-0374/Z-13-11377 ge-
deeltelijk intrekken.  
 

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -20-125574/16589 
Wethouder Markwat 

Aanbesteding projectteam Fort Prins 
Frederik.  

De combinatie COUP BV/Hylkema selecteren 
voor het projectteam ‘Exploiteren Fort Prins 
Frederik’. 

Conform advies besloten. 
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2.16  Z -20-124249/16597 
Wethouder Markwat 

Principebesluit Oudelandsedijk te Oude-
Tonge.  

1. Niet in te stemmen met de wijziging van de 
bestemming Verkeer-Natuur naar Wonen; 

2. De aanvrager middels een brief op de hoog-

te stellen van uw besluit. 

Conform advies besloten, waarbij de uitgaande 
brief nog wordt aangepast. Wethouder Brugge-
man heeft zich bij dit agendapunt onthouden van 
beraadslaging en besluitvorming. 

     

2.17  Z -20-126762/16606 
Wethouder Markwat 

Verordening Afvalstoffenheffing 2021 
herziene versie.  

De Raad voorstellen om de volgende verorde-
ningen vast te stellen: 
a. Verordening afvalstoffenheffing Goeree-

Overflakkee 2021; 

b. Kwijtscheldingsverordening Goeree-

Overflakkee. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken   

2.18  Z -17-82115/16430 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Opleggen last onder dwangsom.  Besluiten om aan belanghebbenden een last 
onder dwangsom op te leggen. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.19  Z -20-127348/16460 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Verkiezingsborden.  1. Voor de verkiezingen van de Tweede Kamer 

in 2021 gebruik maken van de diensten van 

Imagebuilding; 

2. Na deze verkiezingen evalueren of de gele-

verde diensten voldoen aan de wensen en 

eisen en we deze diensten ook voor volgen-

de verkiezingen willen inzetten, alsmede be-

zien of de diensten breder ingezet kunnen 

worden; 

3. De extra ontvangen middelen voor de verkie-

zingen in coronatijd mede inzetten voor dek-

king van de kosten van € 14.625,-.  

Conform advies besloten. 

     

2.20  Z -20-126670/16478 
Wethouder Both-
Verhoeven 

WOB-verzoek documenten TTC 
Grevelingendam.  

Omroep Zeeland berichten dat niet voldaan kan 
worden aan het verzoek tot het openbaar maken 
van stukken over het Tidal Technoligy Center, 
omdat die er niet zijn. De gemeente Goeree-
Overflakkee is geen deelnemer in het project, 

Conform advies besloten. 
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heeft geen subsidie verstrekt en is ook geen 
vergunningverlener. 

     

2.21  Z -20-126783/16554 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Beantwoording schriftelijke vragen SGP 
inzake Participatietraject Energie transitie.  

Tot het beantwoorden van de door de SGP ge-
stelde vragen over de participatieaanpak mid-
dels een raadsbrief.  

Conform advies besloten. 

     

2.22  Z -20-120668/16434 
Wethouder 
Bruggeman 

Subsidieverlening Kwadraad 
maatschappelijk werk 2021.  

1. Het verlenen van een subsidie voor 2021 

aan Kwadraad voor het leveren van maat-

schappelijk werk; 

2. Het verzenden van een beschikking met be-

trekking tot de subsidieverlening 2021 voor 

maatschappelijk werk. 

Conform advies besloten. 

     

2.23  Z -20-121370/16462 
Wethouder 
Bruggeman 

Vervolgafspraken Wmo-vervoer a.g.v. 
Corona juli 2020 - mei 2021.  

1. Kennisnemen van de situatie in het Wmo-
vervoer als gevolg van Corona middels 
stukken; 

2. Kennisnemen van de voorgestelde oplos-
singsrichting zoals opgesteld door Forseti 
en de daarin opgenomen conceptbrief (na-
der uitgewerkt in bijlage 3); 

3. Kennisnemen van de reactie van de GVC 
(bijlage 6); 

4. In te stemmen met oplossingsrichting 2; 

5. De vervoerder hierover te informeren mid-

dels een conceptbrief (bijlage 7). 

Conform advies besloten. 

     

2.24  Z -20-127494/16520 
Wethouder Feller 

Indexering 2022 gemeenschappelijke 
regelingen.  

1. In te stemmen met het voorstel van de fi-
nanciële werkgroep gemeenschappelijke 
regelingen van de Kring van Gemeentese-
cretarissen Rotterdam – Rijnmond en Goe-
ree-Overflakkee, over Indexering gemeen-
schappelijke regelingen voor de begroting 
2022; 

2. De gemeente Krimpen aan den IJssel te in-
formeren; 

3. De financiële gevolgen hiervan opnemen in 
de Kadernota 2022. 

Conform advies besloten. 



Vergadering B&W d.d. : 1 december 2020 
Pagina : 6 van 7 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

     

2.25  Z -19-114264/16383 
Wethouder Markwat 

Def. Collegeadvies onttrekking aan de 
openbaarheid Klarebeekweg te Ouddorp.  

De gemeenteraad voorstellen om, onder weer-

legging van de ingediende zienswijzen, te be-

sluiten tot afsluiting van het Klarenbeeksepad op 

grond van zijn bevoegdheid tot onttrekking aan 

de openbaarheid zoals bedoeld in artikel 9 van 

de Wegenwet. 

Conform advies besloten. 

     

2.26  Z -20-127659/16555 
Wethouder Markwat 

Voorstel intrekken omgevingsvergunning.  De op 12 maart 2020 verleende omgevingsver-
gunning met kenmerk Z/19/156916/ W2019-
0247 gedeeltelijk intrekken. 

Conform advies besloten. 

     

2.27  Z -20-127389/16567 
Wethouder Markwat 

Cultuurhistorische landschapsanalyse 
Kop van Goeree.  

1. Instemmen met het verlenen van de op-

dracht aan Marlies van Diest ontwerp voor 

het opstellen van een cultuurhistorische 

landschapsanalyse voor de gehele kop 

Goeree conform de offerte; 

2. Kosten dekken vanuit het Gebiedspro-

gramma Goeree-Overflakkee en 50% van 

de kosten factureren aan de Provincie Zuid-

Holland. 

Conform advies besloten. 

     

2.28  Z -20-127794/16574 
Wethouder Markwat 

Aanbieding gronden Havendijk te 
Ooltgensplaat.  

1. Niet overgaan tot aankoop; 
2. Een brief verzenden. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.29  Z -18-107534/16438 
Wethouder Markwat 

Afhandeling subsidieaanvragen 
subsidieregeling Schurvelingen.  

1. Vaststellen subsidieaanvragen 2019 Subsi-
dieregeling schurvelingen- en zandwallen-
gebied Goeree-Overflakkee; 

2. Instemmen met subsidieplafond voor Sub-
sidieregeling schurvelingen- en zandwallen-
gebied Goeree-Overflakkee; 

3. Toekennen subsidie conform Subsidierege-
ling schurvelingen- en zandwallengebied 
Goeree-Overflakkee. 

Conform advies besloten. 

     

3  Extra raadsvergadering en klankbord-  Besproken. 
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groep Sociaal Domein d.d. 26 november 
2020. 
Dialoogavond d.d. 3 december 2020. 

     

4  Uitnodigingen: / n.v.t. 

     

5  Ter informatie: / n.v.t. 

     

6  Rondvraag.  Het college besluit adhesie te betuigen aan een 
brief van de regio Haaglanden aan de minister 
inzake de taakstelling huisvesting statushouders. 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 1 december 2020. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2020. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


