Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee
d.d. 29 juni 2021 aanvangstijd: 09:00 uur.
Aanwezig
Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman
De heer W.M. van Esch
De heer D.A. Markwat
De heer P. Feller
De heer B.J. Bruggeman
Mevrouw T.C. Both-Verhoeven
Ag.
Reg.nr.
Nr.
1

burgemeester
gemeentesecretaris
wethouder Ruimte & Wonen
wethouder Financiën
wethouder Sociaal Domein
wethouder Economische Zaken

Onderwerp

Advies

Besluit

Agenda B&W d.d. 29 juni 2021.

Agenda B&W d.d. 29 juni 2021 vaststellen.

Vastgesteld.

09:00 – 09:30 Presentatie gebiedsvisie
Middelharnis/Sommelsdijk.

Ivo Motshagen en DTNP.

Presentatie gehouden.

10:00 – 10:30 Presentatie Spuiplein.

Martijn Hoogmoed.

Presentatie gehouden.

2
2.1 Z -21-

Bespreekstukken
Verduurzamen dorps- en
verenigingsgebouw Oostdam,
Jongkoenstraat te Goedereede.

2.2 Z -21-

Besluit anticiperen op Verzamelwet

132997/17732
Wethouder
Bruggeman

1. Instemmen met het verduurzamen van
Conform advies besloten waarbij wethouder Feldorps- en verengingsgebouw Oostdam te
ler zich onthouden heeft van beraadslaging en
Goedereede;
besluitvorming.
2. Instemmen met bouwkundige aanpassingen
in het gebouw;
3. Middelen voor verduurzamen beschikbaar
stellen uit het jaarlijks budget verduurzamen
gemeentelijke gebouwen.
1. Om de gemeentelijke vorderingen van ou-

Vergadering B&W d.d. : 29 juni 2021
Pagina
: 1 van 6

Conform advies besloten.

Ag.
Reg.nr.
Nr.
134398/17771
Wethouder
Bruggeman

Onderwerp

Advies

hersteloperatie toeslagen.

2.

3.

4.

5.

2.3 Z -19-

116272/17817
Wethouder Feller

Aanvullende reactie op brieven 16 oktober
en 11 december 2020 en bestuurlijk
overleg 16 juni 2021.

Besluit

ders die gedupeerd zijn door de problemen
rondom de kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben op het forfaitaire bedrag
van € 30.000, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden.
Om de kwijtschelding ambtshalve te verlenen als het gaat om de vorderingen genoemd in het beoogde artikel 3.3 van de
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.
Om goed te keuren dat de gemeenteambtenaar belast met de invordering van
gemeentelijke belastingen de kwijtschelding
ambtshalve verleent als het gaat om
vorderingen genoemd in het beoogde artikel
1.2 van de Verzamelwet hersteloperatie
toeslagen.
Om de gemeenteambtenaar belast met de
invordering van gemeentelijke belastingen
kwijtschelding van een belastingaanslag aan
een gedupeerde ouder te laten verlenen bij
een voor bezwaar vatbare beschikking
waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is.
Te bepalen dat dit besluit in werking treedt
met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking en van kracht is tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie
toeslagen in werking treedt.

1. Kennisnemen van het bestuurlijk overleg
van 16 juni 2021 met een vertegenwoordiging van de dorpsraad Den Bommel.
2. De brief aan de dorpsraad Den Bommel
versturen.
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Conform advies besloten, waarbij een afschrift
van de brief aan de Dorpsraad ook aan de gemeenteraad zal worden gestuurd.

Ag.
Reg.nr.
Nr.
2.4 Z -21-

134681/17812
Burgemeester
GrootenboerDubbelman

2.5 Z -17-

84380/17656
Wethouder BothVerhoeven

Onderwerp

Advies

Besluit

Aanwijzing medewerkers BAMM Security
als toezichthouder en onbezoldigd
ambtenaar.

1. De medewerkers van BAMM Security aan- Conform advies besloten.
wijzen als toezichthouder op grond van de
APV én als onbezoldigd ambtenaar als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder d, van
het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017
voor de periode 1 juli tot en met 31 oktober
2021;
2. Beide aanwijzingsbesluiten publiceren.

Conformstukken
Vaststelling strategie en uitvoeringsagenda 1. In te stemmen met de strategie en uitvoeConform advies besloten.
klimaatadaptatie.
ringsagenda klimaatadaptatie;
2. Wethouder Both-Verhoeven de strategie en
uitvoeringsagenda te laten ondertekenen
gezamenlijk met de verantwoordelijk heemraad van het waterschap Hollandse Delta;
3. De gemeenteraad door middel van een brief
te informeren over het bereikte resultaat en
de te nemen vervolgstappen;
4. De strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie onderdeel te laten uitmaken van
de omgevingsvisie en de belangrijkste elementen in de omgevingsvisie te verankeren.

2.6 Z -21-

Vaststelling subsidie kinderopvang en vve
2020 Kinderpaleis.

1. De subsidie aan Kinderopvang Het Kinder- Conform advies besloten.
paleis over 2020 wegens gewijzigde
subsidiesystematiek vanaf augustus 2020
over twee periodes vaststellen, te weten de
periode januari tot en met juli 2020 en de
periode augustus tot en met december
2020;
2. Kinderopvang Het Kinderpaleis middels een
vaststellingsbeschikking informeren over de
hoogte van deze subsidie.

2.7 Z -20-

Extra bijdrage verlichting Watertoren
Dirksland.

De extra gemaakte kosten voor het aanlichten
van de Watertoren Dirksland dekken uit het

132180/17677
Wethouder
Bruggeman

127385/17698
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Conform advies besloten.

Ag.
Reg.nr.
Nr.

Onderwerp

Advies

Besluit

budget kerngebonden projectsubsidie.

Wethouder
Bruggeman

2.8 Z -21-

Vaststelling prestatiesubsidie
Streekmuseum 2020.

1. In te stemmen met het vaststellen van de
Conform advies besloten.
prestatiesubsidie over 2020 aan Streekmuseum Goeree-Overflakkee;
2. Het Streekmuseum middels een beschikking
informeren over de vaststelling.

2.9 Z -21-

Vaststelling prestatiesubsidie 2020
Stichting Peutereiland.

1. De subsidie aan Stichting Peutereiland over Conform advies besloten.
2020 wegens gewijzigde subsidiesystematiek vanaf augustus 2020 over twee periodes vaststellen, te weten de periode januari
tot en met juli 2020 en de periode augustus
tot en met december 2020;
2. Stichting Peutereiland middels een vaststellingsbeschikking informeren over de hoogte
van de subsidie 2020 en de verrekeningen
die hierin verwerkt zijn.

2.10 Z -21-

Vaststellen subsidie Vluchtelingenwerk
2020.

1. Kennisnemen van het activiteitenverslag
Conform advies besloten.
van Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest
Nederland, locatie Goeree-Overflakkee;
2. Kennisnemen van het jaarverslag 2020 van
Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland;
3. Kennisnemen van de jaarrekening 2020 inclusief de accountantsverklaring;
4. Vaststellen van de subsidie 2020 aan Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland;
5. Instemmen met het beroep op coulance
voor de extra gemaakte kosten in 2020 als
gevolg van genomen Corona-maatregelen
en extra maatschappelijke begeleiding aan
5 gezinnen;
6. De teveel verstrekte subsidie onder verrekening van bovenstaande kosten terugvor-

133750/17749
Wethouder
Bruggeman

132213/17753
Wethouder
Bruggeman

133129/17766
Wethouder
Bruggeman
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Ag.
Reg.nr.
Nr.

Onderwerp

Advies

Besluit

deren;
7. Instemmen met het verzenden van de beschikking.
2.11 Z -18-

Selectie nieuwe gedichten voor gevel
gemeentehuis.

2.12 Z -21-

Verduurzamen gymzaal, Jongkoenstraat te 1. Instemmen met het verduurzamen van
Conform advies besloten.
Goedereede.
gymzaal Jongkoenstraat te Goedereede;
2. Instemmen met bouwkundige aanpassingen
in het gebouw;
3. Middelen voor verduurzamen beschikbaar
stellen uit het jaarlijks budget verduurzamen
gemeentelijke gebouwen en MJOP.

2.13 Z -21-

Vaststellen Aanwijzings- en
benoemingsbesluiten informatiebeheer
Goeree-Overflakkee 2021.

1. Vaststellen van de bijgevoegde Aanwijzings- Conform advies besloten.
en benoemingsbesluiten informatiebeheer
Goeree-Overflakkee 2021;
2. De vastgestelde Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer via de
daarvoor geëigende kanalen bekendmaken.

2.14 Z -20-

Uitstel indieningsvereisten vaststelling
subsidie SCOGO.

1. Uitstel verlenen van de subsidievaststelling Conform advies besloten.
SCOGO tot en met 31 december 2021 aan
de aanvrager.
2. De directeur mandateren tot de afhandeling
van het verzoek tot uitstel met maximaal
een half jaar.

2.15 Z -21-

Jaarverslag informatiebeveiliging en

Het jaarverslag informatiebeveiliging & gege-

99656/17787
Wethouder
Bruggeman

130526/17745
Wethouder Feller

133786/17775
Wethouder Feller

125741/17798
Wethouder Feller

134237/17737

1. Uit de aangeleverde gedichten van de Rei- Conform advies besloten.
zende Dichters drie gedichten te kiezen,
waarvan er uiteindelijke twee aan de gevel
van het gemeentehuis zullen worden getoond;
2. Als suggestie wordt geadviseerd in overweging te nemen de gedichten “Flakkee”,
“Poldergeluk”, en “De groene dijken die”.
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Conform advies besloten.

Ag.
Reg.nr.
Nr.
Wethouder
Markwat

Onderwerp

Advies

Besluit

privacy.

vensbescherming 2020 voor kennisgeving aannemen.

3

Dialoogavond d.d. 24 juni 2021.
Klankbordgroep Sociaal Domein d.d. 1 juli
2021.

4

Uitnodigingen:
1. Vooraankondiging online congres Iedereen doet mee d.d. 7 oktober 2021.

5

Besproken.

Ter informatie:
1. Mail inzake publiek of privaat d.d. 24 juni 2021.
a. Checklist handhaving t.b.v. JZ 13.
2. Mail ingekomen stuk gemeenteraad namens Mevrouw Peeman-Auperlé d.d. 24 juni
2021.
a. Brief inzake onfatsoenlijk behandeling rondom perceel Spuiplein d.d. 23 juni 2021.
b. Ontvangstbevestiging.
3. Mail 25 juni 2021 aanbieding ROB advies Droomland of niemandsland.
a. Bijlage advies droomland of niemandsland.

Vka.

Vka.
Vka. Afdoening via het college.

Vka.

6

Rondvraag.

--

7

Terugblik agenda’s collegeleden.

Besproken.

8

Notulen d.d. 29 juni 2021.

Vaststellen.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 29 juni 2021.
secretaris,

W.M. van Esch

burgemeester,

mr. A. Grootenboer-Dubbelman
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Vastgesteld.

