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

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  

Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman burgemeester 

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. 28 juli 2020 Agenda B&W d.d. 28 juli 2020 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -20-
122386/15845 
Wethouder Feller 

Reactie op de ontvangen brief  op 
onrechtmatig gebruik grond industrieterrein 
Stoofweg Ouddorp.  

Brief versturen.  Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -20-
120652/15938 
Wethouder Feller 

Verhuizing van SBO Kompas naar D'n 
Tuun.  

1. Instemmen met het besluit van het bestuur  

van Sopogo om de leerlingen van Het Kom-

pas te verplaatsen naar de nieuwe locatie van 

Het Kompas, Prinses Marijkestraat 1, 3241 VJ 

Middelharnis; 

Conform advies besloten. 
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2.  Besluiten het verzoek van Sopogo tot vergoe-

ding van de kosten van aanpassing van dit 

gebouw in te willigen en deze kosten te ver-

goeden en dit bedrag af te schrijven over 5 

jaar; 

3.  Deze kosten dekken uit het voor het IHP be-

schikbare investeringsbudget en de hieruit 

voortvloeiende hogere kapitaallasten per jaar 

over 5 jaar verwerken in de begroting 2021 en 

verder; 

4. Juridisch met Sopogo regelen dat het pand        

Sportlaan 1 te Middelharnis in eigendom  

terugkeert naar de gemeente; 

5.  Instemmen met het in gebruik geven dan wel 

verhuren van het pand Sportlaan 1 te  

Middelharnis aan RGO, Lentiz en Kibeo. 

6.  De extra huurbaten i.v.m. verhuur aan Kibeo 

en Lentiz te verwerken in de 2e tussentijdse  

  rapportage 2020. 

     

2.3  Z -20-
124802/15974 
Wethouder 
Markwat 

Vragen ChristenUnie Hazersweg.  Instemmen met beantwoording vragen CU zoals 
opgenomen in de Raadsbrief.  

Conform advies besloten. 

     

2.4  Z -20-
120788/15976 
Wethouder 
Bruggeman 

Krediet ten behoeve van werkzaamheden 
aan voetbalaccommodatie OFB.  

1. Aan OFB financiele bijdrage toekennen voor 
het uitvoeren van diverse werkzaamheden 
aan hun accommodatie onder de voorwaarde 
dat na ontvangst van de BOSA-subsidies het 
afgesproken bedrag aan de gemeente 
zal worden gerestitueerd; 

2. De vereniging, ter controle, een nacalculatie 
met onderliggende facturen laten 
overhandigen, na afloop van het project zodat 
kan worden getoetst of aan de voorwaarden 

Conform advies besloten. 
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Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

voor activering wordt voldaan. 

     

2.5  Z -20-
124096/15957 
Wethouder Feller 

Maatregelen sportzalen zonder 
mechanische ventilatie.  

1. Instemmen met de uit te voeren maatregelen 
en hiervoor  de benodigde middelen 
beschikbaar stellen; 

2. De accommodaties vanaf 31 augustus, onder 
nadere voorwaarden, open te stellen voor het 
basisonderwijs en jeugdleden van 
verenigingen jonger dan 18 jaar; 

3. Na uitgevoerde maatregelen tot algemene 
openstelling van de betreffende 
accommodaties over gaan; 

4. De uit te voeren maatregelen communiceren 
naar de exploitanten van de gebouwen.  

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -19-
108027/15869 
Wethouder Feller 

Aanspraak CSG Prins Maurits op 
onderwijsruimte in de Beroepscampus 
Noord.  

1. Besluiten dat de CSG Prins Maurits 
aanspraak kan maken op tijdelijke huisvesting 
van 536 m2 in de te realiseren 
Beroepscampus Noord; 

2. De financiële gevolgen hiervan opnemen in 
het investeringskrediet van Beroepscampus 
Noord.  

Conform advies besloten. 

  Conformstukken   

2.7  Z -20-
123494/15940 
Wethouder 
Bruggeman 

Subsidievaststelling 2019 Enver.  1. Instemmen met het vaststellen van de 
subsidie over 2019 aan Enver, waarbij een 
deel van de verleende subsidie op grond van 
de aangeleverde documenten zal worden 
teruggevorderd; 

2. Enver van dit besluit in kennis stellen door het 
verzenden van de beschikking.  

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -20-
122591/15528 
Wethouder Feller 

Afwijzen verkoop/verhuur grond achter 
Hoofdlandseweg te Ouddorp.  

1. Afwijzen verzoek tot koop/huur grond achter 
de woningen aan de Hooflandseweg te 
Ouddorp; 

2. In gebruik genomen grond achter de 
woningen laten ontruimen.  

Conform advies besloten. 
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2.9  Z -16-
69697/15960 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Tussentijds advies speeltoestellen en 
gedogen kitefoilen.  

1. In te stemmen met een gedoogzone voor 
kitefoilen op de Brouwersdam en het 
aanbrengen van een waarschuwings-
/informatieborden en boeienlijnen om dit 
duidelijk te maken; 

2. In te stemmen met de regeling voor 
speeltoestellen op het strand voor 50% 
cofinanciering in de aanschaf en 
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor 
beheer.  

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -20-
122963/15772 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Vaststelling prestatiesubsidie 2019 ORB.  1. De subsidie over 2019, zoals is toegekend 
aan de Ouddorpse Reddingsbrigade, vast te 
stellen; 

2. Het resterende bedrag van het negatieve 
resultaat over 2019 ten laste te brengen van 
het positieve ondernemersvermogen; 

3. Een en ander conform de 
vaststellingsbeschikking.  

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -20-
122589/15834 
Wethouder 
Bruggeman 

Subsidievaststelling Kwadraad 2019.  1. De vaststelling van de subsidie 2019 voor 
Kwadraad ten behoeve van dienstverlening 
en activiteiten op het gebied van 
Maatschappelijk Werk; 

2. De vaststelling van de subsidie 2019 voor 
Kwadraad ten behoeve van diensterverlening 
en activiteiten gericht op de Internationale 
Schakel Klas; 

3. De beschikking te verzenden.  

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -15-
48032/15975 
Wethouder 
Markwat 

Terugkoppeling standpunt provincie inzake 
permanente bewoning recreatieparken.  

1. Kennisnemen van standpunt provincie inzake 
permanente bewoning recreatieparken; 

2. Instemmen met vervolgtraject.  

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -20-
119577/15983 

Advies commissie bezwaarschriften inzake 
opgelegde last onder dwangsom wegens 

Commissie bezwaarschriften, de bezwaren 
ontvankelijk en ongegrond verklaren, conform het 

Conform advies besloten. 
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Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

de recreatieve verhuur van een woning in 
Goedereede. 

concept besluit.  

     

2.14  Z -20-
124321/15964 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Schriftelijke vragen GJZ m.b.t. subsidie 
Greenpoint.  

Instemmen met de raadsbrief als beantwoording 
op de schriftelijke vragen en deze doorsturen naar 
de gemeenteraad.  

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -20-
124738/15956 
Wethouder 
Markwat 

Ontwerpbestemmingsplan Handelskade 
Oude Tonge.  

1. In te stemmen met het 
ontwerpbestemmingsplan Handelskade 
Oude-Tonge; 

2. Het ontwerpbestemmingsplan Handelskade 
Oude-Tonge voor de duur van zes weken ter 
inzage te leggen.  

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -20-
123849/15980 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Voorstel toestemming verlenen voor 
tijdelijke bewoning van de recreatiewoning, 
De Goede Ree te Goedereede.  

Toestemming verlenen voor tijdelijke bewoning 
recreatiewoning De Goede Ree te Goedereede 
voor een periode tot eind 2021.  

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -16-
60899/15955 
Wethouder 
Bruggeman 

Afscheid en voordracht nieuwe kandidaten 
Culturele Raad.  

1. Kennisnemen van en instemmen met de 
voordracht en benoemingen als leden van de 
culturele raad; 

2. De culturele raad van dit besluit op de hoogte 
stellen; 

3. De nieuwe kandidaten middels een brief 
welkom heten;  

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -20-
123846/15981 
Wethouder 
Bruggeman 

Intentieverklaring deelname 
Cultuureducatie met Kwaliteit - Fase 3.  

1. In te stemmen met deelname van de 
gemeente aan Cultuureducatie met Kwaliteit – 
fase 3, en hiervoor de gevraagde matching 
per jaar ter beschikking te stellen; 

2. Per jaar het restant van het gemeentelijk 
matchingbudget en het door het ministerie ter 
beschikking gestelde CmK budget over te 
hevelen naar het volgende jaar, zodat dit 

Conform advies besloten. 
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beschikbaar blijft tot het einde van de derde 
CmK periode.  

     

2.19  Z -20-
124883/15986 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Inzet SUS-team Middelharnis.  Instemmen met inzetten van toezicht van een 
SUS-team in Middelharnis op de vrijdag en 
zaterdagavond in de periode tot en met 31 
oktober 2020. 

Conform advies besloten. 

     

2.20  Z -20-
120530/15921 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Intrekken handhavingsbesluiten en sluiten 
dossier  

Besluiten om intrekking handhavingsbesluten  
d.d. 24 maart 2020.  

Conform advies besloten. 

     

2.21  Z -20-
120511/15900 
Wethouder 
Bruggeman 

Vaststelling subsidie vve en peuteropvang 
2019 Kibeo.  

1. Subsidie 2019 aan Stichting Kibeo vast te 
stellen; 

2. Stichting Kibeo middels de beschikking te 
informeren over de hoogte van deze  
subsidievaststelling.  

Conform advies besloten. 

     

2.22  Z -20-
122367/15952 
Wethouder Feller 

Beantwoording ingekomen brief op de lijst 
van ingekomen stukken van 28 mei 2020.  

Instemmen met verzenden van de brief.  Conform advies besloten. 

     

2.23  Z -20-
121933/16007 
Wethouder 
Bruggeman 

Gebruiksvergoeding HCGO 2020 en 2021.  Instemmen met voorgestelde  gebruiksvergoeding 
HCGO met ingang van 2020 en dit nadeel voor de 
gemeente voor 2020.  

Conform advies besloten. 

     

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

     

4  Uitnodigingen   

  1. Uitnodiging VNG Onlinebijeenkomst Diversiteit begint bij artikel 1 d.d. 
02092020 

Wethouder Bruggeman 

2. Uitnodiging Evides Veldsymposium en afscheid d.d. 17092020 Wethouder Both (onder voorbehoud) 

3. Uitnodiging VNG Vooraankondiging Ledenvergadering Digitale ALV d.d. 
25092020 

Wethouder Feller 
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  Terugblik agenda’s collegeleden  Besproken. 

     

5  Rondvraag  -- 
     
6  Notulen d.d. 28 juli 2020 Vaststellen Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 28 juli 2020 
 
Directeur plv gemeentesecretaris, Loco burgemeester, 
 
 
 
Mw. A.N. Phaff Mw. T.C. Both 
 


