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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 28 april 2020 aanvangstijd: 09:00 uur. 
 Aanwezig 

Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman burgemeester 

De heer W.M. van Esch secretaris 

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 Openbare Werken 

 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 28 april 2020. Agenda B&W d.d. 28 april 2020 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  09:00 – 09:30 uur Presentatie Eneco-
gelden. 

Arie van den Berg, Bas Driece en Henk  
Bakelaar. 

Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -19-
111142/14980 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Regeling rechtspositie burgemeester en 
wethouders.  

Regeling rechtspositie burgemeester en 
wethouders Goeree-Overflakkee vast te stellen. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -20-
122398/15448 
Wethouder 
Bruggeman 

Beschikbaar stellen subsidiebudget voor 
corona-initiatieven.  

1. Een budget beschikbaar stellen voor coro-
na-initiatieven volgens het principe ‘wie het 
eerst komt, wie het eerst maalt’; 

2. Dit te dekken uit de budgetten van de sub-
sidieregeling projectsubsidies Maatschap-
pelijke Initiatieven en de subsidieregeling 
kerngebonden projectsubsidies; 

Conform advies besloten. 
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3. Op grond van artikel 4:23, lid 1, sub d van 
de Awb een incidentele subsidie uit het 
budget corona-initiatieven te verlenen aan: 
a. St. ZIJN voor het initiatief ‘pakketje al-

leenstaande 70-plussers; en 
b. Oranjevereniging Oude-Tonge voor het 

initiatief ‘digitaal muziekprogramma rich-
ting de huiskamers van ouderen’; en 

4. De aanvragers schriftelijk in kennis te stel-
len van het besluit.  

     

2.3  Z -20-
121370/15451 
Wethouder Feller 

Verlenging vergoeding doelgroepenvervoer 
ivm Corona t/m 10 mei 2020.  

De regeling voor het doelgroepenvervoer te ver-
lengen tot en met 10 mei 2020. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.4  Z -18-
103902/15447 
Wethouder 
Markwat 

Raadsvoorstel herstelbesluit 
bestemmingsplan Hazersweg te Ouddorp.  

1. Instemmen met het raadsvoorstel voor het 
herstelbesluit bestemmingsplan Hazersweg 
te Ouddorp; 

2. Raadsvoorstel aanbieden aan de raad.  

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken   

2.5  Z -19-
118062/15174 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Benoeming voorzitter, leden en hun 
plaatsvervangers van de 
geschillencommissie Goeree-Overflakkee.  

1. Met ingang van 1 januari 2020 eervol 
ontslag te verlenen aan de voorzitter, de 
leden en hun plaatsvervangers van de 
bezwarencommissie 
personeelsaangelegenheden Goeree-
Overflakkee; 

2. Met ingang van 1 januari 2020 voor de duur 
van een kalenderjaar te benoemen tot: 
a. voorzitter van de geschillencommissie 

Goeree-Overflakkee: de heer L. van 
Halm; 

b. leden van de geschillencommissie: de 
heren H.A.P. van der Vlist (namens de 
werkgever) en A.P.G. Grinwis (namens 
de werknemer); 

c. plaatsvervangend voorzitter van de 

Conform advies besloten. 
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geschillencommissie: de heer A.P.M. 
van der Weerden; 

d. plaatsvervangend lid van de 
geschillencommissie: de heer W.J. van 
Wanrooij (namens de werknemer).   

3. Met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen 
als secretaris en plaatsvervangend-
secretaris van de geschillencommissie: 
a. mevrouw A.M. van den Berg-Driesse; 
b. de heer K. Flikweert; 
c. de heer J. Taale.  

     

2.6  Z -19-
117958/15411 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Beantwoording brief Culturele Raad 
oorlogsmonumenten.  

Antwoordbrief inzake oorlogsmonumenten naar 
de Culturele Raad sturen.  

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -20-
121566/15416 
Wethouder 
Bruggeman 

Jaarverantwoording kinderopvang 2019.  De jaarverantwoording Kinderopvang 2019 
Goeree-Overflakkee: 
1. accorderen; 
2. beschikbaar stellen aan de Inspectie voor 

het Onderwijs; 
3. middels raadsbrief ter kennisname aan de 

gemeenteraad sturen.  

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -19-
116369/15397 
Wethouder Feller 

Toekennen beroep op verjaring Heerendijk 
te Oude-Tonge.  

1. Het beroep op verjaring erkennen; 
2. Een verklaring van niet betwisten verjaring 

afgeven; 
3. De kosten verbonden aan de verjaring ko-

men voor rekening van de verkrijgers; 
4. Bij de inschrijving van de verjaring een za-

kelijk recht laten vestigen; 
5. Geen vordering tot schadevergoeding indie-

nen.  

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -19- Toekennen verjaring grond bij 1. Het beroep op verjaring toekennen; Conform advies besloten. 
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118235/15425 
Wethouder Feller 

Duivenwaardseweg te Nieuwe-Tonge.  2. Een verklaring van niet betwisten verjaring 
afgeven; 

3. De kosten die verbonden zijn aan de verja-
ring komen voor rekening van de verkrijgers 
van de grond; 

4. Bij de inschrijving van de verjaring, zakelijke 
rechten laten vestigen; 

5. De kosten voor de inschrijving van de zake-
lijke rechten komen voor rekening van de 
verkrijgers van de grond;   

6. Geen vordering tot schadevergoeding indie-
nen.  

     

2.10  Z -20-
121035/15313 
Wethouder 
Markwat 

Selectiebesluit  archeologisch vrijgeven 
Hofdijksweg nabij  34 Ouddorp.  

Het college van B&W besluit om: 
1. Kennis te nemen van de rapporten archeo-

logisch vooronderzoek, uitgevoerd ter hoog-
te van Hofdijksweg 34, Ouddorp; 

2. Het plangebied Hofdijksweg naast nr. 34 te 
Ouddorp middels dit selectiebesluit vrij te 
geven. 

 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -20-
120446/15340 
Wethouder 
Markwat 

Bevindingen digitaal forensisch onderzoek 
naar Citrix kwetsbaarheid.  

Kennisnemen van de bevindingen digitaal fo-
rensisch onderzoek naar Citrix kwetsbaarheid. 
  

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -13-
07158/15379 
Wethouder 
Markwat 

Opstalovereenkomst windturbines 
Zuiderdieppolder.  

Conform advies besluiten akkoord te gaan met 
het verzoek. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -20-
119701/15413 
Wethouder 
Markwat 

Ontwerp bestemmingsplan.  1. In te stemmen met het ontwerpbestem-
mingsplan Waterweg naast 47 Middelharnis; 

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

Conform advies besloten. 
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2.14  Z -17-
92883/15415 
Wethouder 
Markwat 

Besluit toe te treden tot RAD HW BV.  1. Besluiten, Met inachtneming van het advies 
van de medezeggenschap, tot deelname in 
en overdracht van taken aan de besloten 
vennootschap RAD HW B.V. conform de 
doelstellingen en afspraken zoals vastge-
legd in: 
a. het Toetredingsdocument; 
b. het Integraal Bedrijfsplan;  
beide toegevoegd als bijlagen A en B bij dit 
besluit, waarin onder andere is opgenomen 
dat de gemeente circa 36% van de aande-
len verwerft en een borgstelling verleend 
van € 5.625.000; 
De aandelenverhouding zal worden geba-
seerd op het aantal huishoudens in de ge-
meenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche 
Waard aan de hand van de meest recente 
CBS-gegevens op het moment van toetre-
ding; 

2. Besluiten samen te werken met de RAD HW 
B.V. conform de afspraken zoals vastgelegd 
in het toetredingsdocument en het integraal 
bedrijfsplan. Deze zullen komende maanden 
nader worden uitgewerkt in statuten, dienst-
verleningsovereenkomst en de aandeelhou-
dersovereenkomst; 

3. Wethouder D.A. Markwat aanwijzen als ver-
tegenwoordiger van het college van burge-
meester en wethouders in de AvA van RAD 
HW B.V. 

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -20-
121278/15438 
Wethouder 
Markwat 

Wob verzoek.  Conform conceptbeschikking het Wob-verzoek 
toewijzen en het gevraagde document verstrek-
ken. 

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -20- Aanvragen investeringskrediet voor 1. In te stemmen met het verplaatsen van 3 Conform advies besloten. 
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122184/15441 
Wethouder 
Markwat 

plaatsing ondergrondse containers bij 
Albert Heijn, Dorpsweg, Sommelsdijk.  

glascontainers op het terrein van de Albert 
Heijn aan de Dorpsweg in Sommelsdijk; 

2. In te stemmen met het vervangen van de 3, 
op bovengenoemd terrein aanwezige, 
bovengrondse containers voor PMD (Plastic-, 
Metaalverpakkingen en Drankenkartons) 
door een ondergronds exemplaar; 

3. In te stemmen met aanvragen van het 
benodigde investeringskrediet van € 45.000,-
. 

     

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

     

4  Uitnodigingen.  -- 

     

5  Rondvraag.  -- 

     

6  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     
7  Notulen d.d. 28 april 2020. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2020. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


