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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 28 januari 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 januari 2020. Agenda B&W d.d. 28 januari 2020 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  10:00-10:30 Introductie klimaatkrachtig GO. Esther Slegh, Erik Roeland, Ward Mouwen. Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -19-
112562/15022 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Advies kernvolgorde klimaatkrachtig GO.  Akkoord te gaan met de voorgestelde kernvolg-
orde. 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -13-
02859/15063 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Integrale voorkeursstrategie Zuidwestelijke 
Delta 2021.  

1. Kennisnemen van de inhoud van de Integra-
le voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta 
2021en daarmee akkoord gaan; 

2. In reactie naar het gebiedsoverleg Zuidwes-
telijke Delta aangeven dat met instemming 
kennis is genomen van de participatiepro-
cessen Volkerak-Zoommeer en gebieds-
agenda ZWD; 

3. In reactie verder aangeven dat opvalt dat 
het Haringvliet nagenoeg afwezig is in het 
stuk en dat een gebrek aan communicatie 
wordt geconstateerd in de overlap tussen de 

Conform advies besloten. 
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2 deltaprogramma’s ZWD en Rijnmond-
Drechtsteden. Verzoek om dat op te pakken 
en te bevorderen dat afstemming plaats-
vindt; 

4. De gemeenteraad via de lijst van ingekomen 
stukken in kennis stellen van de stukken en 
uw reactie daarop. 

     

2.3  Z -17-
89475/15034 
Wethouder 
Bruggeman 

Afsluiting Village Deal en voortzetting in Go 
Samen Dementievriendelijk.  

1. Kennisnemen van de stand van zaken met 
betrekking tot de Village Deal. 

2. Een brief aan de raad verzenden. 

Conform advies besloten, waarbij de 
raadsbrief nog is aangepast. 

     

2.4  Z -20-
119310/15032 
Wethouder Feller 

Overeenkomst inzake aanleg 
parkeerplaatsen Stellendam Oranjeplein.  

1. Instemmen met de herinrichting van het ge-
bied locatie Oranjeplein en omgeving door 
de Plus Stellendam; 

2. Instemmen met de in dit advies te noemen 
voorwaarden. 

Aangehouden. 

     

2.5  Z -19-
114264/14110 
Wethouder 
Markwat 

Wegnemen openbaarheid kerkepad 
Klarebeekweg.  

1. Te beslissen tot afsluiting van het Klaren-
beeksepad; 

2. Hiertoe te kiezen door de gemeenteraad te 
adviseren om gebruik te maken van zijn be-
voegdheid tot het besluiten tot onttrekking 
aan de openbaarheid zoals bedoeld in arti-
kel 9 van de Wegenwet.  

Het college besluit de raad om een voorge-
nomen besluit te vragen waarna de voorbe-
reidingsprocedure in gang kan worden gezet. 

     

  Conformstukken   

2.6  Z -18-
97060/13899 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Voorstel tot afzien van verdere invordering.  Afzien van verdere invordering nu de overtre-
dingen alsnog ongedaan zijn gemaakt.  

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -17-
81343/15025 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Intrekken last onder dwangsom.  Besluiten tot intrekken van de last onder dwang-
som en beëindigen handhavingstraject. 

Conform advies besloten. 
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2.8  
 

Z -19-
113498/14999 
Wethouder 
Bruggeman 

Verlening prestatiesubsidie Stichting ZIJN 
2020.  

1. Akkoord te gaan met de subsidieverlening 
2020 aan Stichting ZIJN; 

2. Dekking van de subsidie vorm te geven con-
form voorstel; 

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

4. Overgaan tot uitbetaling van het subsidie-
bedrag als voorschot in vier termijnen. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -19-
117137/15006 
Wethouder 
Bruggeman 

Vaststelling prestatiesubsidie 2018 
Streekmuseum Goeree-Overflakkee.  

1. In te stemmen met het vaststellen van de 
subsidie over 2018 aan Streekmuseum 
Goeree-Overflakkee; 

2. Voor deze vaststelling de hardheidsclausule 
toe te passen; 

3. Het Streekmuseum middels een beschikking 
informeren over de vaststelling.  

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -19-
118705/15013 
Wethouder 
Bruggeman 

Interne audit jeugd 2019.  1. Instemmen met het Auditplan ‘Jeugdhulp’ 
2019 welke uitgevoerd zal worden door het 
team Concern Control van gemeente Goe-
ree-Overflakkee; 

2. Het auditplan ter kennisname beschikbaar 
stellen aan de moederorganisaties van het 
team Jeugd en gezin, te weten ENVER, 
MEE en Youz; 

3. De klankbordgroep van de gemeenteraad 
en de cliëntenraad Jeugd in kennis stellen 
van het feit dat de audit in het eerste kwar-
taal 2020 zal plaatsvinden. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -19-
118218/14864 
Wethouder Feller 

Verkoop grond VGR Food Oostplaat III 
Middelharnis.  

1. Het perceel grond gelegen op het bedrijven-
terrein Oostplaat III te Middelharnis verko-
pen aan VGR Food conform de verkoopte-
kening; 

2. Akkoord gaan met de koopovereenkomst 
inclusief ontbindende voorwaarden. 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -20-
119149/14998 

Vervanging/keuring elektrakasten t.b.v. de 
markten.  

1. De elektrakast aan de Hoenderdijk in Oud-
dorp vervangen; 

Conform advies besloten. 
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Wethouder Feller 2. Alle elektrakasten voor de markten in onze 
gemeente laten keuren en het nodige on-
derhoud/aanpassingen laten uitvoeren; 

3. De noodzakelijk kosten verwerken in de 1e 
tussentijdse rapportage 2020 en te besluiten 
dat vooruitlopend daarop met de noodzake-
lijke werkzaamheden kan worden begon-
nen; 

4. In de meerjarenraming eens per 4 jaar een 
raming op te nemen voor de keuringen van 
de marktkasten, voor het eerst in 2024. 

     

2.13  Z -19-
118552/15026 
Wethouder Feller 

Afwijzen heroverweging verhuur/verkoop 
grond naast Molenzicht te Dirksland.  

Het verzoek tot verkoop/verhuur van een extra 
strook gemeentegrond afwijzen. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -20-
119172/15036 
Wethouder 
Markwat 

Startnotitie opstellen rioleringsplan.  De kaders uit de bijgaande notitie als uitgangs-
punt te nemen in het planproces van actualisatie 
van het rioleringsplan. 

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. 23 januari 2020.  Besproken. 

     

4  Uitnodigingen   

  1. Uitnodiging Save the date bijeenkomst inspiratiedag van Vereniging Neder-
landse Vestingsteden en alliantiepartner d.d. 19 maart 2020. 

Vka. 

a. Mail Save the date bijeenkomst inspiratiedag van Vereniging Nederlandse Vesting-
steden en alliantiepartner d.d. 19 maart 2020. 

 

  2. Mail bijeenkomst in ZH inzake herijking gemeentefond op 12 en 23 maart 2020. Wethouder Feller. 

     

5  Rondvraag.  -- 

     

6  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

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

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


