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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 21 juli 2020 aanvangstijd: 09:00 uur. 
 

Aanwezig 

Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman burgemeester 

Mevrouw A.N. Phaff Directeur plv gemeentesecretaris 
 De heer P. Feller wethouder Financiën 

De heer B.J. Bruggeman 
 

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

Afwezig 
 

 

De heer W.M. van Esch Gemeentesecretaris 

De heer D.A. Markwat wethouder Ruimte & Wonen 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 21 juli 2020. Agenda B&W d.d. 21 juli 2020 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  09:00 – 09:30 uur Presentatie strategisch 
plan Mens-Ontwikkelbedrijf. 

Tamara de Boed Gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -20-
123536/15736 
Wethouder 
Bruggeman 

Schriftelijke vragen fractie Vol Vreugde 
over cijfers instroom WW.  

Conform een brief de vragen van de fractie Vol 
Vreugde inzake instroom WW beantwoorden. 
 

Conform advies besloten.  

     

2.2  Z -20-
120661/15805 
Wethouder 
Bruggeman 

Strategisch plan mens-ontwikkelbedrijf.  Het vaststellen van het strategisch plan voor het 
mens-ontwikkelbedrijf van gemeente Goeree-
Overflakkee.  
 

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -20-
124209/15839 

Schoonmaakkosten wijkgebouw De 
Zwaluw.  

1. Voor schoonmaak (periode februari t/m juni 
2020) een vrijwilligersvergoeding te verle-

Aangehouden. 
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Wethouder 
Bruggeman 

nen; 
2. Voor schoonmaak (periode juli 2020 t/m de-

cember 2020) extra subsidie te verstrekken; 

3. In de begroting 2021 deze subsidie opne-
men. 

     

2.4  Z -20-
123685/15904 
Wethouder 
Bruggeman 

Beantwoording raadsvragen Groep Jan 
Zwerus.  

Raadsbrief inzake de beantwoording vragen 
over de transparantie van het openbaar subsi-
dieregister te versturen. 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -20-
120788/15936 
Wethouder 
Bruggeman 

Krediet ten behoeve van veldverlichting VV 
Melissant.  

Opdracht verlenen aan Vrolijk en Overgaauw 
voor de realisatie van veldverlichting (3 masten 
met armaturen) op veld 2 van VV Melissant, 
conform een offerte. 

Conform advies besloten.  
 

     

2.6  Z -20-
124655/15942 
Wethouder 
Bruggeman 

Evaluatie inzake SRGO.  Instemmen met aanbieding inzake uitvoeren 
evaluatie SRGO. 
 

Conform advies besloten. 
 
 

     

2.7  Z -20-
122903/15830 
Wethouder 
Markwat 

Plaatsen mestzak op perceel aan 
Maaijgroverseweg te Middelharnis.  

1. In principe medewerking verlenen aan het 
plaatsen van de mestzak; 

2. Aanvrager middels brief informeren. 

Aangehouden. 
 

     

  Conformstukken   

2.8  Z -19-
117249/15894 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Melding toezegging / registratienummer 
738 inzake motie PvdA 
bomenplantactieplan.  

Instemmen met de raadsbrief inzake bomen-
plantactieplan en deze te versturen aan de ge-
meenteraad. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -20-
124537/15907 
Wethouder Both-

Overeenkomst RELEASE programma.  1. In te stemmen met de overeenkomst 
RELEASE programma; 

2. Wethouder Both-Verhoeven volmacht te 

Conform advies besloten. 
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Verhoeven verlenen tot ondertekening 

     

2.10  Z -20-
123433/15926 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Beantwoording schriftelijke vragen EVV.  Instemmen met de beantwoording van de schrif-
telijke vragen van de fractie van EVV en deze 
vervolgens naar de raad sturen.  
 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -20-
124668/15929 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Onderzoek effecten verzanding kust Zuid-
Hollandse Eilanden.  

1. Besluiten tot deelname in de coalitie Kust 

Zuid-Hollandse Eilanden en akkoord te gaan 

met de opgestelde samenwerkingsovereen-

komst; 

2. De kosten voor 2020 en 2021, in beide jaren 

een bedrag van € 16.250,--, te dekken uit 

het budget “Handel en ambacht – overige 

kosten”; 

3. Aan de burgemeester om te besluiten wet-

houder Both-Verhoeven te machtigen de 

overeenkomst namens haar te onderteke-

nen. 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -20-
123642/15930 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Schriftelijke vragen fractie EVV aangaande 
projectenlijst Regio Deal.  

Instemmen met de beantwoording van de vra-
gen zoals in de raadsbrief weergegeven en de-
ze vervolgens doorsturen naar de raad.  
 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -20-
124355/15948 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Advies raadsbrief Stand van zaken Smart 
Water.  

De raadsbrief Stand van zaken Smart Water 
aan raad toe te zenden. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -20-
122712/15567 
Wethouder 
Bruggeman 

Prestatiesubsidie 2021 Bibliotheek ZHD.  1. Een subsidie te verlenen voor 2021 voor het 
Bibliotheekwerk aan Stichting Bibliotheek 
Zuid-Hollandse Delta, onder voorbehoud 
van vaststelling van de gemeentelijke begro-
ting 2021; 

2. Een beschikking, inclusief prestatieafspra-
ken en uitvoeringsovereenkomst, verzen-
den.  

Conform advies besloten. 
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2.15  Z -20-
121020/15595 
Wethouder 
Bruggeman 

Geannuleerde activiteiten in de 
coronaperiode met raakvlak 
subsidieregeling Kernsubsidie of 
Maatschappelijke initiatieven.  

Instemmen met de voorgestelde methodiek ‘Hoe 
om te gaan met de gesubsidieerde activiteiten 
welke geen doorgang hebben kunnen vinden op 
de geplande data’. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -19-
112446/15867 
Wethouder 
Bruggeman 

Invoering nieuw stelsel voorschoolse 
educatie.  

Uw college wordt geadviseerd: 
1. Akkoord te gaan met uitgangspunten en 

kwaliteitseisen zoals geformuleerd in het 
Kwaliteitskader voorschoolse educatie Goe-
ree-Overflakkee 2020-2022; 

2. De Subsidieregeling voorschoolse educatie 
Goeree-Overflakkee vast te stellen; 

3. Na de zomerperiode, in september 2020, 
met de betrokken partij verder in gesprek te 
gaan om te komen tot afspraken m.b.t. een 
overgangsregeling en een bijbehorend plan 
om op termijn te komen tot een aanbod 
voorschoolse educatie dat dekkend gefinan-
cierd wordt; 

4. Niet handhavend op te treden in die geval-
len dat in de kleine kernen door de toezicht-
houder (i.c. GGD Rotterdam Rijnmond) een 
overtreding van de voorwaarde die betrek-
king heeft op de minimale omvang van de 
voorschoolse educatie (in anderhalf jaar ten 
minste 960 uur) wordt geconstateerd en ad-
vies tot handhaven wordt gegeven. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -20-
120788/15934 
Wethouder 
Bruggeman 

Krediet ten behoeve van werkzaamheden 
veld 3 VV Stellendam.  

1. Opdracht verlenen voor de renovatie van 
veld 3 van VV Stellendam, conform offerte; 

2. De benodigde bedragen dekken uit het be-
schikbaar gestelde investeringsbudget. 

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -20-
122289/15454 
Wethouder Feller 

Jaarverslag 2019 Streekarchief Goeree-
Overflakkee.  

Jaarverslag 2019 van het Streekarchief Goeree-
Overflakkee voor kennisgeving aannemen en 
doorgeleiden aan de gemeenteraad. 

Conform advies besloten. 
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2.19  Z -20-
122440/15571 
Wethouder Feller 

Hardheidsclausule voor terugbetalen leges 
van evenementen die definitief zijn 
geannuleerd.  

Vaststellen Tijdelijke beleidsregel hardheids-
clausule leges evenementen Goeree-
Overflakkee. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.20  Z -20-
123218/15710 
Wethouder Feller 

Tussentijdse vaststelling hotspot 
coronacrisis 2020.  

Het vaststellen van de hotspot ‘coronacrisis 
2020’ en dit besluit via de gebruikelijke weg be-
kendmaken. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.21  Z -20-
123828/15906 
Wethouder Feller 

Overgang op nieuwe basisrentes en 
wijziging overeenkomsten BNG.  

1. Kennisnemen van de terugvalbepalingen 
voor overeenkomsten met een basisrente; 

2. Instemmen met de opname van de terug-
valbepalingen in de op de rechtsrelatie met 
BNG Bank toepasselijke overeenkom-
sten(en); 

3. De burgemeester als rechtsgeldig verte-
genwoordiger de brief en bijlage voor gezien 
en akkoord ondertekenen. 

Conform advies besloten. 

     

2.22  Z -20-
124092/15914 
Wethouder Feller 

Ledenbrief VNG Stand van zaken herijking 
verdeling gemeentefonds.  

Ledenbrief VNG van 23 juni 2020 voor kennis-
geving aannemen. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.23  Z -20-
124400/15920 
Wethouder Feller 

Reactie Brief Hersteld Hervormde 
Gemeente Ouddorp.  

De kerkenraad van de Hersteld Hervormde Ge-

meente van Ouddorp informeren middels een-

brief, dat niet aan het verzoek kan worden vol-

daan.   

Conform advies besloten. 

     

2.24  Z -19-
115475/15923 
Wethouder Feller 

Verhuur grond naast Beatrixweg te 
Ouddorp.  

De grond naast Beatrixweg te Ouddorp, onder 
bijzondere voorwaarde, verhuren. 

Conform advies besloten. 

     

2.25  Z -13-
10383/15928 
Wethouder Feller 

Advies afronding leefbaarheidsproject 
Ouddorp-Bad, deelgebied Noord.  

Instemmen met de Eindverantwoording m.b.t. 
Leefbaarheidsproject Ouddorp-Bad, deelgebied 
Noord en deze  toezenden aan Verstegen Ac-
countants en Adviseurs voor een accountants-

Conform advies besloten. 
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verklaring. 
 

     

2.26  Z -20-
123951/15780 
Wethouder 
Markwat 

Budget voor pentest.  Jaarlijks een pentest uit te laten voeren. Hier-
voor vanaf 2021 jaarlijks € 15.000,- exclusief 
B.T.W. bij te ramen in de primaire Begroting. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.27  Z -20-
121507/15871 
Wethouder 
Markwat 

Principeverzoek wijzigen gebruik 
agrarische woning Molendijk te Den 
Bommel.  

1. In principe medewerking verlenen aan het 
wijzigen van de bestemming van de woning 
van ‘agrarisch’ naar ‘plattelandswoning’; 

2. Verzoeker middels een brief informeren om-
trent genomen besluit.  

 

Conform advies besloten. 

     

2.28  Z -20-
121266/15879 
Wethouder 
Markwat 

Bestemmingsplan Achterweg te 
Sommelsdijk in ontwerp ter inzage leggen.  

1. Het bestemmingsplan “Achterweg te Som-
melsdijk, zoals vervat in NL.IMRO.1924.-
SMDAchterweg1-BP20, in ontwerp voor een 
periode van zes weken ter inzage leggen; 

2. Instemmen met ontwerp Anterieure Exploi-

tatieovereenkomst voor deze ontwikkeling. 

Conform advies besloten. 

     

2.29  Z -20-
124535/15908 
Wethouder 
Markwat 

Verruiming openingstijden Milieustraat 
Goedereede.  

In te stemmen met de openingstijden van de mi-
lieustraat in Goedereede. Deze te wijzigen per 1 
september 2020 en als volgt aan te passen: 

• Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en 
zondag gesloten; 

• Woensdag geopend van 13.00 tot 16.00 uur 
(3 uur); 

• Zaterdag geopend van 08.30 tot 12:00 uur 
(3,5 uur). 

Conform advies besloten. 

     

2.30  Z -20-
122118/15944 
Wethouder 
Markwat 

Principeverzoek uitbreiden 
huisartsenpraktijk Den Bommel aan de 
Schaapsweg te Den Bommel.  

1. In te stemmen met de medewerking aan het 
uitbreiden van de huisartsenpraktijk aan de 
Schaapsweg te Den Bommel; 

2. De aanvrager informeren over het genomen 
besluit middels een brief.   

Conform advies besloten. 
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2.31  Z -18-
102758/15946 
Wethouder 
Markwat 

Uitbreiden agrarisch bouwvlak 
Oudelandsedijk te Dirksland en saneren 
bouwvlak Veerweg Ooltgensplaat.  

1. Het ontwerpbestemmingsplan “Oudelands-
edijk te Dirksland en Veerweg te Ooltgens-
plaat” zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.DLOudelandsedk-BP20 voor 
een periode van zes weken ter inzage leg-
gen; 

2. Instemmen met concept Anterieure Exploita-
tieovereenkomst.   

Conform advies besloten. 

     

2.32  Z -20-
123149/15947 
Wethouder 
Markwat 

Memo Nationaal Park NL Delta.  De memo inzake het Nationaal Park NL Delta in 
wording voor kennisgeving aannemen.  
 

Conform advies besloten. 

     

2.33  Z -20-
124426/15949 
Wethouder 
Markwat 

Verzoek informatie over windparken 
Blaakweg en Noordrand.  

Verzoek om informatie over procedures vergun-
ningverlening windparken Blaakweg en Noord-
rand verstrekken door middel van een brief. 
 

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. 16 juni 2020.  Besproken. 

     

4  Rondvraag.  -- 

     

5  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     
6  Notulen d.d. 21 juli 2020. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 juli 2020. 
 
locosecretaris, burgemeester, 
 
 
 
A.N. Phaff mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


