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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 16 juni 2020 aanvangstijd: 09:00 uur. 
 

Aanwezig 

burgemeester 

secretaris 

wethouder Ruimte & Wonen 

wethouder Financiën 

wethouder Sociaal Domein 
 wethouder Openbare Werken 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 16 juni 2020. Agenda B&W d.d. 16 juni 2020 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -20-
121933/15427 
Wethouder 
Bruggeman 

Aanpassing gebruiksvergoeding HCGO.  1. Instemmen met de aanpassing van de gebruiksvergoe-
ding HCGO; 

2. Instemmen met reparatie veldverlichting. 

Aangehouden tot volgende week. 

     

2.2  Z -19-
112146/15549 
Wethouder 
Bruggeman 

Definitief onderzoeksrapport Mulierinstituut 
1e fase toekomst zwembaden.  

1. Kennisnemen van het onderzoeksrapport van het Mu-

lierinstituut en de voorkeur uitspreken voor verdere uit-

werking van scenario 1 uit het advies; 

2. De gemeenteraad middels een presentatie laten ken-

nisnemen van het onderzoeksrapport van het Mulierin-

stituut en vragen om instemming met het verder uitwer-

ken van scenario 1 van het advies.  

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -19-
117804/15604 
Wethouder 
Bruggeman 

Startnotitie sportbeleid 2021.  1. Instemmen met startnotitie sportbeleid; 
2. Instemmen met reactie op advisering ASDGO; 
3. Startnotitie ter vaststelling aanbieden aan gemeente-

raad; 

4. Jaarlijks een aanvraag uitvoeringsbudget indienen bij 
het ministerie van VWS.  

Aangehouden tot volgende week. 
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2.4  Z -20-
123128/15592 
Wethouder 
Feller 

Stand van zaken invordering mei 2020.  Kennisnemen van de stand van zaken met betrekking tot 
de invordering medio mei 2020. 

 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -20-
122660/15653 
Wethouder 
Feller 

1e Tussentijdse rapportage 2020.  1. Instemmen met de eerste Tussentijdse voortgangsrap-
portage over de realisatie van de Begroting 2020; 

2. De (gewijzigde) investeringsbudgetten beschikbaar 
stellen; 

3. De bijbehorende begrotingswijziging vaststellen; 

4. De saldi verrekenen met de Algemene reserve. 

Conform advies besloten, waarbij 
de tekst nog wordt aangepast. 

     

2.6  Z -20-
122914/15628 
Wethouder 
Markwat 

Beantwoording schriftelijke vragen CDA 
over de buiten(speel)ruimte.  

Instemmen met beantwoording raadsvragen CDA-fractie 

inzake de buiten(speel)ruimte middels een raadsbrief. 

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -18-
105987/15689 
Wethouder 
Markwat 

Planning en uitvoering  werkzaamheden 
restauratie en groot  onderhoud raadhuis  
Middelharnis.  

1. Kennisnemen van de presentatie van 1meter98 ten 
aanzien van restauratieplan; 

2. Kennisnemen van aanvullende onderzoeken en advie-
zen ter voorbereiding van de restauratie van het raad-
huis te Middelharnis; 

3. Instemmen met de aanvullende werkzaamheden voor 
herstel zoutschade, verduurzamen en aanpassen elek-
trische installatie. 

Conform advies besloten met dien 
verstande dat ook de beelden worden 
gerestaureerd, waarvoor nog dekking 
dient te worden gezocht. 

     

2.8  Z -20-
121967/15725 
Wethouder 
Markwat 

Collegeadvies Begroting DCMR 2021.  1. Het budget voor de DCMR voor 2021 verhogen met 
een bedrag van € 68.000,- van € 1.399.400,- naar 
€ 1.467.400,- en daarmee de begroting voor het werk-
plan 2021 voor Goeree-Overflakkee vaststellen; 

2. Kennisnemen van de ontwikkelingen in 2021 en daar-
opvolgende jaren die ook mogelijke financiële conse-
quenties hebben; 

3. De gemeenteraad hierover informeren middels een 
raadsvoorstel.  

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken   

2.9  Z -20-
121055/15581 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Handhavingsverzoek van de Vereniging 
bungalowpark 'Het Volkerak' te 
Ooltgensplaat.  

Handhavingsverzoek afwijzen conform concept besluit. 
 

Conform advies besproken. 
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2.10  Z -20-
120857/15466 
Wethouder 
Both-
Verhoeven 

Schriftelijke vragen art. 34 RvO Eiland van 
Vrijheid inzake kritiek op klimaatbeleid.  

Raadsbrief verzenden ten behoeve van beantwoording van 
de vragen van Eiland van Vrijheid inzake kritiek op het kli-
maatbeleid. 

Conform advies besproken. 

     

2.11  Z -20-
121370/15723 
Wethouder 
Feller 

Velenging tijdelijke maatregel 
doelgroepenvervoer 80% vergoeden.  

1. Regeling voor het doelgroepenvervoer verlengen tot 1 
juli 2020; 

2. Kennisnemen van het langere termijn scenario; 

3. De vervoerder hierover schriftelijk informeren.  

Conform advies besproken. 

     

2.12  Z -20-
123751/15732 
Wethouder 
Markwat 

Intrekken omgevingsvergunning W2014-
0361.  

De op 28 oktober 2014 verleende omgevingsvergunning 
met kenmerk W2014-0361/Z-14-30850 intrekken. 

Conform advies besproken. 

     

2.13  Z -19-
117852/15738 
Wethouder 
Markwat 

Intrekken omgevingsvergunning 
RB09/1348.  

De op 29 april 2009 verleende omgevingsvergunning met 
kenmerk RB09/1348 intrekken. 

Conform advies besproken. 

     

3  Raadsvergadering d.d. n.v.t.  -- 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Uitnodiging webinar concept RES d.d. 29 juni 2020. College 

    

5  Ter informatie: -- 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     
8  Notulen d.d. 16 juni 2020. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 juni 2020. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


