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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 24 november 2020 aanvangstijd: 09:00 uur. 
 

Aanwezig 

burgemeester 

gemeentesecretaris 

wethouder Ruimte & Wonen 

wethouder Financiën 

wethouder Sociaal Domein 
 wethouder Economische Zaken 
  Ag. 

Nr. 
Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 24 november 2020. Agenda B&W d.d. 24 november 2020 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  09:00-09:30 Presentatie VCP Macro. Laura Heindijk en Dirk de Baan. Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -20-
127393/16504 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Update bestuurlijke herindeling op 
Voorne/zienswijzeprocedure.  

Aannemen voor kennisgeving. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -19-
118491/14917 
Wethouder 
Both-Verhoeven 

Vervanging fietsbrug Steenweg te 
Ouddorp.  

1. Een keuze te maken voor één van de 

beschreven varianten met betrekking tot de 

voormalige fietsbrug Steenweg te Ouddorp: 

a. Fietsbrug vervangen 

b. Fietsbrug niet vervangen 

c. Fietsbrug vervangen door een nieuwe 

brug in combinatie met de aanleg van een 

recreatief wandelpad tussen de 

Havenweg en het fietspad Bosweg. 

Het college besluit conform voorstel 1, 
waarbij de uitgaande brief staande vergade-
ring wordt aangepast. 
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2. In navolging van de keuze, zoals gevraagd 

onder punt 1, goedkeuring te geven tot de 

ambtelijke voorbereiding en uitwerking van 

het project tot een definitief ontwerp. In te 

stemmen met de bijbehorende financiële 

middelen voor het uitvoeren van deze 

werkzaamheden. 

3. Op basis van het definitief ontwerp, en een 

vastgestelde intentieovereenkomst met het 

Waterschap Hollandse Delta, tot definitieve 

besluitvorming over te gaan.  

4. In te stemmen met het informeren van de 

gemeenteraad middels een (nog op te 

stellen) raadsinformatiebrief over de 

besluitvorming, zoals beschreven onder punt 

1 t/m 3, en het verwerken van de financiële 

consequenties in de 1e tussentijdse 

rapportage 2021. 

     

2.3  Z -20-
122955/16144 
Wethouder 
Both-Verhoeven 

Verlenging tijdelijke verplaatsing markt 
Sommelsdijk naar Middelharnis.  

U wordt voorgesteld een keuze te maken tussen 
punt 1 en 2 en de punten 3 en 4 te besluiten: 
1. De tijdelijke verplaatsing van de markt van 

Sommelsdijk naar Middelharnis verlengen met 
3 maanden tot 31 maart 2021. Indien de Coro-
na-maatregelen op 31 maart 2021 nog van 
kracht zijn de tijdelijke verplaatsing met op-
nieuw 3 maanden verlengen zonder tussen-
komst van een nieuw collegevoorstel; 

2. De tijdelijke verplaatsing van de markt van 
Sommelsdijk naar Middelharnis verlengen met 
6 maanden tot 30 juni 2021; 

3. De gemeenteraad informeren via een raads-
brief waarbij punt 1 of punt 2 wordt gehan-
teerd.  

Het college besluit conform voorstel 1, 
waarbij de uitgaande brief staande vergade-
ring wordt aangepast. 

     

2.4  Z -20-
125907/16178 

Vaststelling subsidie 2019 stichting Ons 
Dorpshuis.  

1. Toegekende voorlopige prestatiesubsidie 
2019 ongewijzigd definitief vaststellen; 

Aangehouden tot volgende week. 
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Wethouder 
Bruggeman 

2. Instemmen met opstellen jaarrekening door 
boekhoudkantoor; 

3. Een beschikking verzenden 

     

2.5  Z -20-
121411/16378 
Wethouder 
Bruggeman 

Antes: aanvraag verlening subsidie 
bemoeizorg 2021.  

1. Te besluiten om aan Antes voor het subsidie-
jaar 2021 subsidie te verlenen voor het uit-
voeren van bemoeizorg, 

2. In te stemmen met de aan de subsidieverle-
ning te koppelen uitvoeringsovereenkomst, 

3. Antes met een beschikking op de hoogte te 

stellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -20-
127621/16542 
Wethouder 
Bruggeman 

Bekostiging aanschaf verhuisdozen, tbv 
Voedselbank GO, ivm een andere 
werkwijze door Corona.  

1. Een incidentele subsidie verstrekken aan de 
Voedselbank GO voor de extra kosten om 
voedselpakketten te verstrekken; 

2. Beschikking verzenden. 

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -20-
125626/16366 
Wethouder 
Markwat 

Integraal jaarplan 2021 L&W.  1. Kennis te nemen van de (integrale) uitvoe-
ringsprojecten 2021, gedekt uit de exploitatie-
gelden zoals vermeldt in het integrale jaar-
plan; 

2. In te stemmen met twee projectplannen m.b.t. 
reconstructie riolering en wegen; 

3. In te stemmen met het integrale jaarplan team 
Leefbaarheid & Wijk 2021 en de daaruit 
voortvloeiende acties en projecten; 

4. In te stemmen de financiële dekking van de 
inhuurkosten, zoals aangegeven onder ‘ kos-
ten/baten/dekking’. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -15-
55430/16529 
Wethouder 
Markwat 

Prestatieafspraken 2021-2025.  Overgaan tot vaststelling van de met de woning-
bouwcorporaties en de huurdersverenigingen af-
gesloten prestatieafspraken en deze na onderte-
kening ter kennisneming voorleggen aan de ge-
meenteraad. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -20-
127616/16541 
Wethouder 

Ontwerpbestemmingsplan De Hofjes te 
Middelharnis.  

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmings-
plan De Hofjes te Middelharnis; 

2. Het plan voor de duur van zes weken ter in-

Conform advies besloten. 



Vergadering B&W d.d. : 24 november 2020 
Pagina : 4 van 7 

Markwat zage te leggen ten behoeve van het indienen 

van zienswijzen. 

     

  Conformstukken:   

2.10  Z -20-
120520/16537 
Wethouder 
Both-Verhoeven 

Motie ChristenUnie en PvdA groenvisie 
Goeree-Overflakkee.  

Een raadsbrief inzake de motie ‘groenvisie’ aan te 

bieden aan de raad. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -19-
117254/16409 
Wethouder 
Bruggeman 

Inrichting team Toegang (onderdeel van 
team Jeugd en Gezin).  

1. Principebesluit tot het intern organiseren van 
de toegang tot jeugdhulp in gemeentelijke 
dienst (Cluster Toegang); 

2. Hiervoor de functie senior consulent Jeugd en 
Gezin, met functieprofiel vakinhoudelijk me-
dewerker B voor 7 fte in de organisatie op te 
nemen; 

3. Instemmen met het vacant stellen van de 7 
fulltime vacatures senior consulent Jeugd en 
Gezin; 

4. Toekennen van meer opleidingsbudget we-
gens beroepsregistratie; 

5. De medezeggenschap advies vragen over dit 
principebesluit.  

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -20-
120524/16441 
Wethouder 
Bruggeman 

Reactie Chemours aan B&W.  Een brief van Chemours ter informatie delen met 
de gemeenteraad. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -20-
127165/16472 
Wethouder 
Bruggeman 

Indexering tarieven lokale contracten 
wmo- en jeugdhulpverlening (2021).  

1. De tarieven van de contracten Wmo- en 
Jeugdhulpverlening indexeren met een per-
centage van 2,95% conform contractuele af-
spraken; 

2. Op grond van het percentage onder 1 ge-
noemd de nieuwe tarieven 2021 vaststellen 
conform een bijlage. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -20-
125771/16160 
Wethouder 

Subsidieplafonds 2021.  Subsidieplafonds voor 2021 vaststellen conform 
specificatie voor in totaal € 1.359.200. 
 

Conform advies besloten. 
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Feller 

     

2.15  Z -20-
124744/16365 
Wethouder 
Feller 

Tussentijdse samenvatting Interne 
Controle 2020.  

De Rapportage: Tussentijdse samenvatting Inter-
ne controle 2020 voor kennisgeving aannemen. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -20-
127378/16473 
Wethouder 
Feller 

Stand van zaken invordering november 
2020.  

Kennisnemen van de stand van zaken met be-
trekking tot de invordering november 2020. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -19-
118691/16522 
Wethouder 
Feller 

Advies raadsbrief Strand Punt West 
(Twins) november 2020.  

In te stemmen met verzending van raadsbrief 
over de stand van zaken van het opknappen van 
het strandje op De Punt bij Twins.  
 

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -18-
105064/16312 
Wethouder 
Markwat 

Beantwoording raadsvragen over Haven 
Oude-Tonge.  

De gestelde vragen door de ChristenUnie-fractie 

over de baggerwerkzaamheden in Oude-Tonge te 

beantwoorden door middel van een raadsbrief. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.19  Z -18-
104716/16458 
Wethouder 
Markwat 

Vaststellen wijzigingsplan en 
bestemmingsplan Prutweg 6-8. 

1. De gemeenteraad voor te stellen om het be-

stemmingsplan Prutweg 6-8 met identificatie-

nummer NL.IMRO.1924.SMDprutweg6en8-

BP30 vast te stellen;  

2. het wijzigingsplan Prutweg 6-8 met identifica-

tienummer NL.IMRO.1924.SMDprutweg6en8-

WP30 vaststellen; 

3. de Commissie ruimtelijke kwaliteit door mid-

del van een brief, informeren dat het beeld-

kwaliteitsplan Prutweg 6-8 niet wordt aange-

past;  

4. de gemeenteraad voor te stellen om het 

beeldkwaliteitsplan Prutweg 6-8 vast te laten 

stellen en de criteria uit het beeldkwaliteits-

Conform advies besloten. 
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plan als aanvulling op de Nota ruimtelijke 

kwaliteit 2016 te laten gelden;  

5. hogere waarden vaststellen zoals vastgelegd 

in het ‘besluit hogere waarden inzake be-

stemmingsplan ‘Prutweg 6-8’ en dit besluit 

gelijktijdig bekend maken met de bekendma-

king van de vaststelling van het bestem-

mingsplan;  

6. hogere waarden vaststellen zoals vastgelegd 

in het ‘besluit hogere waarden inzake wijzi-

gingsplan ‘Prutweg 6-8’ en dit besluit gelijktij-

dig bekend maken met de bekendmaking van 

de vaststelling van het wijzigingsplan;  

7. de gemeenteraad voor te stellen geen exploi-

tatieplan vast te stellen voor de in het be-

stemmingsplan en wijzigingsplan Prutweg 6-8 

begrepen gronden, omdat de kosten anders-

zins verzekerd zijn.  

     

2.20  Z -20-
127389/16476 
Wethouder 
Markwat 

Participatietraject Gebiedsvisie Kop van 
Goeree (filmpje en panelen).  

1. Uw college wordt voorgesteld in te stemmen 

met het vervaardigen van het filmpje en de 

panelen ten behoeve van het inspraak- en par-

ticipatietraject voor de gebiedsvisie Kop van 

Goeree (Ouddorp); 

2. Definitief opdracht verlenen aan Marlies van 

Diest ontwerp.  

Conform advies besloten. 

     

2.21  Z -20-
120105/16487 
Wethouder 
Markwat 

Ontwerpbestemmingsplan Molenlaan te 
Sommelsdijk.  

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmings-
plan Molenlaan te Sommelsdijk; 

2. Het ontwerpbestemmingsplan Molenlaan te 
Sommelsdijk voor de duur van 6 weken ter in-
zage te leggen; 

3. In te stemmen met de anterieure overeen-

komst Molenlaan te Sommelsdijk. 

Conform advies besloten. 
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2.22  Z -20-
127162/16549 
Wethouder 
Markwat 

Voorstel intrekken omgevingsvergunning.  De op 15 mei 2020 verleende omgevingsvergun-
ning intrekken. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.23  Z -20-
127628/16547 
Wethouder 
Feller 

Herstelplan Begroting 2021.  1. Raad voorstellen in te stemmen met het her-
stelplan begroting 2021 

2. Raad voorstellen in te stemmen met het instel-
len van een nieuwe bestemmingsreserve 
‘(over)rente’ 

3. Raad voorstellen in te stemmen met de 1e be-

grotingswijziging 2021 (volgt nog). 

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. 19 november 
2020, extra raadsvergadering + klank-
bordgroep Sociaal Domein d.d. 26 no-
vember 2020. 

 Besproken. 

     

4  Uitnodigingen: / n.v.t. 

     

5  Ter informatie:   

  1. De 10 bestuurlijke principes voor Informatiebeveiliging 2019.01.09. V.k.a. 

     

6  Rondvraag.   

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 24 november 2020. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 24 november 2020. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


