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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 10 november 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. 10 november 2020. Agenda B&W d.d. 10 november 2020 vaststel-
len. 

Vastgesteld. 

     

  09:00 – 09:30 uur: Presentatie Regiodeal. Conrad van Nimwegen. Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -19-
114998/16027 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Inzet bijdrage maatschappelijke participatie 
zonneparken Melissant en Ooltgensplaat.  

1. Besluiten de jaarlijkse inkomsten vanuit 

maatschappelijke participatie zonneparken 

Melissant en Ooltgensplaat en vanuit de 

grondopbrengst van het Windpark Haring-

vliet Zuid te storten in een in te stellen Re-

serve wind- en zonneparken, waaruit pro-

jecten met een duurzaam en leefbaarheids-

doel in deze dorpen en rond het Windpark 

Haringvliet Zuid gefinancierd kunnen wor-

den; 

2. Kern- en buurtgericht werken belasten met 

Conform advies besloten. 
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het beheer van deze gelden, in overeen-

stemming met de daarover gemaakte af-

spraken in de anterieure overeenkomsten 

met de exploitant van de zonneparken; 

3. De raad voor te stellen een Reserve wind- 

en zonneparken in te stellen via de 2e tus-

sentijdse rapportage 2020; 

4. Opstellen van de Subsidieregeling Zonne-

fonds Melissant en Ooltgensplaat; 

5. Nader advies van kern- en buurtgericht 

werken over de inzet van de gelden wind-

park Haringvliet, in relatie tot de gebieds-

ontwikkeling in de directe omgeving (Van 

Pallandtpolder). 

     

2.2  Z -20-
125741/16310 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Regeling Steunfonds Ondernemers.  1. De Subsidieregeling steunfonds corona-
maatregelen ondernemers Goeree-
Overflakkee; 

2. De regeling publiceren op de gebruikelijke 
wijze; 

3. De regeling via o.a. een persbericht aan de 
ondernemers kenbaar maken. 

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -20-
126898/16334 
Wethouder 
Bruggeman 

Steunfonds coronamaatregelen behoud 
sociaal aanbod.  

1. Instemmen met totaalpakket van maatrege-
len vanuit het Steunfonds coronamaatrege-
len voor Behoud sociaal aanbod; 

2. Totaalpakket bestaat uit deelmaatregelen 
cultuur, verenigingsgebouwen met en zon-
der sportzalen, SRGO accommodaties, bin-
nen,- en buitensport verenigingen, overige 
sociaal culturele verenigingen en evene-
menten welke georganiseerd worden door 
een vrijwilligersorganisatie; 

3. Instemmen met 4 voorgestelde deelmaatre-
gelen Steunfonds Behoud sociaal aanbod. 

Conform advies besloten inclusief de nadere 
memo inzake de steun aan de sportverenigin-
gen. 
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2.4  Z -20-
126132/16230 
Wethouder Feller 

Schoolgebouw Schoolstraat te 
Middelhanrnis.  

Gebouw Schoolstraat te Middelharnis na vertrek 
van RGO tijdelijk te laten gebruiken door een 
leegstandsbeheerder. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken:   

2.5  Z -20-
127223/16446 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Opleggen twee lasten onder dwangsom.  Besluiten om aan de heer en mevrouw een last 
onder dwangsom op te leggen.  
 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -20-
121020/16008 
Wethouder 
Bruggeman 

Overzicht van (financiële) gevolgen van 
geannuleerde gesubsidieerde activiteiten 
op basis van de subsidieregeling 
maatschappelijke initiatieven  tijdens de 
Coronaperiode.  

Besluiten in te stemmen met de voorgestelde fi-
nanciële afhandeling van de subsidies maat-
schappelijke initiatieven welke in 2020 geen 
doorgang hebben kunnen vinden door de Co-
ronamaatregelen.  
 

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -20-
124992/16313 
Wethouder Feller 

Afwijzen verzoek verkoop pad achter 
Oostelijke Achterweg te Middelharnis.  

Het aanvullende verzoek tot verkoop van een 
strook grond afwijzen. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -20-
127055/16404 
Wethouder Feller 

Afkoop directe leningen aan Oost West 
Wonen.  

1. Instemmen met het vervroegd aflossen van 
de directe leningen die de gemeente ver-
strekt heeft aan Oost West Wonen; 

2. Oost West Wonen een aanbod doen voor 

de afkoop ineens van de leningen op basis 

van de contante waarde methode van de 

toekomstige jaarlijkse kapitaallasten. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -20-
126100/16411 
Wethouder Feller 

Brief WISE kerncentrale Borssele en 
PZEM.  

1. Brief WISE voor kennisgeving aannemen; 
2. Instemmen met de concept antwoordbrief. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -20-
126628/16377 

Ter inzage leggen 
ontwerpbestemmingsplan Klarebeekweg te 

1. Het ontwerpbestemmingsplan “Klare-
beekweg te Ouddorp” zoals vervat in 

Conform advies besloten. 
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Wethouder 
Markwat 

Ouddorp.  NL.IMRO.1924.ODPKlarebeekweg7-BP20, 
voor periode van zes weken ter inzage leg-
gen; 

2. Instemmen met de Anterieure Exploitatie-
overeenkomst. 

     

2.11  Z -20-
126544/16415 
Wethouder 
Markwat 

Beantwoording raadsvragen over Helledijk 
te Oude-Tonge.  

De door de fracties van VKGO en de Christen-
Unie gestelde vragen over de Helledijk in  
Oude-Tonge te beantwoorden door middel van 
de raadsbrief.  

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -20-
126403/16420 
Wethouder 
Markwat 

Uitbetaling prestatiesubsidie oud papier.  1. Instemmen met de uitbetaling van de inza-
melvergoeding voor oud papier aan de als 
inzamelaar aangewezen organisaties vol-
gens de gebruikelijke verdeelsleutel; 

2. De inzamelvergoeding met terugwerkende 
kracht uit te betalen vanaf het moment dat 
inzameling met vrijwilligers is stopgezet; 

3. De inzamelvergoeding uit te betalen zolang 

inzameling van oud papier met vrijwilligers 

vanwege corona-maatregelen niet mogelijk 

is. 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -20-
126625/16439 
Wethouder 
Markwat 

Voorstel intrekken omgevingsvergunning 
Zandgorsweg te Stellendam.  

De op 20 november 2012 verleende omge-
vingsvergunning met kenmerk 12.0017861 in-
trekken. 
 

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. 10 november 2020.  Besproken. 

     

4  Uitnodigingen:  n.v.t. 

     

5  Ter informatie:   

  1. Mail inzake beantwoording raadsvragen B2021 d.d. 6 november 2020. Vastgesteld na wat wijzigingen in de tekst. 

  a. V1 beantwoording raadsvragen B2021 d.d. 6 november 2020.  

  2. Mail inzake memo Schietvereniging Flakkee d.d. 4 november 2020. Ambtelijk verder uitwerken. 
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  a. Memo Schietvereniging Flakkee d.d. 2 november 2020.  

     

6  Rondvraag  Het college besluit tot het faciliteren van het ge-
bruik van de toiletten in het Diekhuus voor win-
kelend publiek. 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 10 november 2020. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2020. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


