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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 26 mei 2020 aanvangstijd: 09:00 uur. 
 Aanwezig 

Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman burgemeester 

De heer W.M. van Esch secretaris 

De heer P. Feller wethouder Financiën 

De heer B.J. Bruggeman 
 

wethouder Sociaal Domein 
 Mevrouw T.C. Both-Verhoeven wethouder Openbare Werken 

Afwezig 

De heer D.A. Markwat wethouder Ruimte & Wonen 

 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 26 mei 2020. Agenda B&W d.d. 26 mei 2020 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  09:00 – 09:30 uur. Presentatie zwemwater onderzoek Jan de Geus 
en Corrie Floor. 

Presentatie gehouden. 

P  10:00 – 10:30 uur. Presentatie Eilandmarketing Mie-Wah Pang, Mi-
chel de Bruin en Wouter Bakelaar. 

Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -19-
109554/15113 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

IVB uitvoeringsplan 2019.  1. Vast te stellen het IVB-uitvoeringsplan 2020 
en bijbehorend Plan van Aanpak ondermij-
nende criminaliteit; 

2. De raad te informeren over de stand van 
zaken door middel van een raadsbrief; 

3. Voor de jaren 2021 en 2022 incidenteel een 
budget van € 60.000,- beschikbaar stellen 
en dit verwerken in de 1e tussentijdse rap-
portage van 2020. 

Conform advies besloten. 
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2.2  Z -20-
123158/15600 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Tijdelijk strandterras in coronatijd.  1. Bespreken van handvaten voor tijdelijke 

mogelijkheid voor horecaondernemers en 

paviljoenhouders op het Noordzeestrand 

voor het exploiteren van een strandterras 

met uitgiftepunt; 

2. Besluitvorming voor het uitbreiden ligt bij de 

burgemeester, de burgemeester zal dit ad-

vies en het bijbehorende protocol gebruiken 

bij het beoordelen van de aanvragen voor 

het verruimen van de terrassen.  

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -13-
09908/15584 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Plan van aanpak planuitwerkingsfase 
project getij Grevelingen.  

1. Instemmen met het concept plan van aan-
pak plan uitwerkingsfase Getij Grevelingen; 

2. De gemeenteraad door middel van een 

raadsbrief informeren over de voortgang van 

het project Getij Grevelingen. 

Conform advies besloten. 

     

2.4  Z -19-
113887/15602 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Concept Regio Deal.  1. In te stemmen dat op basis van de Concept 
Dealtekst en de Programmabegroting (d.d. 
21 mei 2020) het ambtelijk kernteam aan 
het ministerie van LNV kenbaar maakt dat 
de zes gemeenten van de Zuid-Hollandse 
Delta staan voor een totale co-financiering 
van € 7.500.000, waarvan € 4.900.000 door 
de gemeenten in de begroting is geherpriori-
teerd voor de Regio Deal en € 2.600.000 
door de provincie Zuid-Holland wordt bijge-
dragen; 

2. In te stemmen met de hoofdlijnen voor een 
intentieovereenkomst tussen de zes ge-
meenten van de Zuid-Hollandse Delta, te 
weten: Goeree Overflakkee; Hoeksche 
Waard; Brielle; Hellevoetsluis; Westvoorne 
en Nissewaard;  

Conform advies besloten. 
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3. In te stemmen met een voorgenomen bijdra-
ge vanuit de begroting van de gemeente 
Goeree – Overflakkee.   

     

2.5  Z -19-
112146/15549 
Wethouder 
Bruggeman 

Definitief onderzoeksrapport Mulierinstituut 
1e fase toekomst zwembaden.  

1. Kennis nemen van het onderzoeksrapport 

van het Mulierinstituut en de voorkeur uit-

spreken voor verdere uitwerking van scena-

rio 2 uit het advies; 

2. De gemeenteraad middels een presentatie 

laten kennis nemen van het onderzoeksrap-

port van het Mulierinstituut en vragen om in-

stemming met het verder uitwerken van 

scenario 2 van het advies.  

Niet conform advies besloten. Het college 
neemt kennis van het onderzoeksrapport. 
Aan de gemeenteraad zal middels een pre-
sentatie het rapport worden aangeboden.  
 

     

2.6  Z -20-
119596/15573 
Wethouder 
Bruggeman 

Programmaplan 'Op weg naar vermindering 
van de wachttijden in de Geestelijke 
Gezondheidszorg'.  

Het college wordt verzocht om: 
1. Het programmaplan ‘Op weg naar vermin-

dering van de wachttijden in de GGZ’ vast te 
stellen; 

2. De intentieverklaring (bijlage 3 van pro-
grammaplan) vast te stellen; 

3. De wethouder van Hellevoetsluis te machti-
gen voor deelname aan de stuurgroep; 

4. De wethouder van Hellevoetsluis mandaat 
te verlenen voor de uitvoering van het pro-
grammaplan, mits hier geen kosten aan 
verbonden zijn;  

5. De volmacht vast te stellen voor de onderte-
kening van de intentieverklaring en deze 
volmacht te laten ondertekenen door de 
burgemeester; 

6. Een raadsbrief te verzenden; 

7. Een brief aan de ASDGO te verzenden.  

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken   

2.7  Z -20-
120304/15205 

Aanwijzing Ambtenaar van de Burgerlijke U wordt voorgesteld om mevrouw E.M. (Merit) Conform advies besloten. 
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Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Stand.  Brevé aan te wijzen tot ambtenaar van de bur-
gerlijke stand (ABS) tot einde dienstverband bij 
de gemeente Goeree-Overflakkee, na beëdiging 
bij de rechtbank. 

     

2.8  Z -20-
119988/15303 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Evaluatie 
Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 
2019.  

Evaluatie Handhavingsuitvoeringsprogramma 
2019 voor kennisgeving aannemen. 
  

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -20-
121391/15369 
Wethouder Feller 

Meerjaren Actieprogramma 
Verkeersveiligheid (MAV) 2020-2021.  

1. Instemmen met het Meerjaren Uitvoerings-
programma Verkeersveiligheid (MPV) 2020-
2021 van de Regionale Projectgroep Ver-
keersveiligheid Goeree-Overflakkee (RPV 
G-O); 

2. Instemmen met bijbehorende begroting en 
de bijstelling van de gemeentebegroting en 
de verhoging van de bijdrage uit de “RPV-
pot “ voor de jaren 2020 en 2021 te verwer-
ken via de 1e tussentijdse rapportage; 

3. De gemeenteraad hierover informeren met 
een raadsbrief. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -20-
121370/15609 
Wethouder Feller 

Verlenging maatregel doelgroepenvervoer 
80% vergoeding tot 1 juni 2020.  

1. De regeling voor het doelgroepenvervoer te 
verlengen tot 1 juni 2020; 

2. Kennis te nemen van het opstartprotocol 
Wmo vervoer; 

3. Uitvoering te geven aan dit opstartprotocol.  

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -19-
108590/15501 
Wethouder 
Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan Kelderweg 1, 
24 en 25 Ouddorp.  

1. De gemeenteraad adviseren het bestem-
mingsplan Kelderweg 1, 24 en 25 Ouddorp, 
zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.ODPKelderwegdiv-BP30 
gewijzigd vast te stellen; 

2. Kennisnemen van de nota van zienswijzen 
en de gemeenteraad adviseren deze nota 

Conform advies besloten. 
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vast te stellen; 
3. De gemeenteraad voorts adviseren geen 

exploitatieplan vast te stellen.  

     

2.12  Z -20-
122742/15510 
Wethouder 
Markwat 

Actualisatie budgetten ICT t.b.v. 
tussentijdse rapportage.  

ICT-budget bijstellen in de Tussentijdse rappor-
tage 2020. 
 
  

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -19-
118031/15562 
Wethouder 
Markwat 

Intrekken omgevingsvergunning 
OV11/0138 oprichten dakkapel Kleine Vest 
te Ooltgensplaat.  

De op 1 augustus 2011 verleende omgevings-
vergunning met kenmerk OV11/0138 voor het 
oprichten van een dakkapel op het perceel Klei-
ne Vest te 3257 BK Ooltgensplaat intrekken.  

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -20-
119723/15568 
Wethouder 
Markwat 

Instemmen met anterieure overeenkomst 
Westerweg te Ouddorp.  

In te stemmen met de anterieure overeenkomst 
Westerweg te Ouddorp en overgaan tot onder-
tekening. 

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -20-
122975/15576 
Wethouder 
Markwat 

Uitvoeringsplan ten behoeve van 
Grondstoffenbeleidsplan 2020-2025.  

1. Het voornemen uit te spreken om een Uitvoe-
ringsplan vast te stellen, waarbij opgemerkt 
wordt dat de bij dit plan opgenomen bijlagen 
(1, 2 en 5 t/m 9) voorbeelden zijn. Deze spe-
cifieke bijlagen zullen in de periode septem-
ber – oktober 2020 juridisch nader worden 
uitgewerkt en ter besluitvorming worden 
voorgelegd; 

2. In de dialoogavond van 4 juni a.s. de Raad te 
informeren over het Uitvoeringsplan en de 
daarin gekozen uitgangspunten; 

3. In de begroting 2021 en verder rekening te 
houden met de projectkosten en de bijko-
mende kosten zoals opgenomen in dit plan. 

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. 28 mei 2020.  Besproken. 

     

4  Uitnodigingen / ter informatie  -- 
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5  Rondvraag.  Het college besluit tot huur van 
het pand Zernikeweg 28 voor het 
inrichten van een testlocatie Co-
vid-19. Er is sprake van een huur-
periode van een jaar met mogelij-
ke verlenging van een half jaar. 

     

6  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     
7  Notulen d.d. 26 mei 2020. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2020. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 


