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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 3 november 2020 aanvangstijd: 09:00 uur. 
 Aanwezig 

Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman burgemeester 

De heer W.M. van Esch gemeentesecretaris 

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 Economische Zaken 

 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 3 november 2020. Agenda B&W d.d. 3 november 2020 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -20-
124139/15824 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Flexibel cameratoezicht.  Burgemeester: 
1. Beleidsnotitie pilot flexibel cameratoezicht 

2020-2021 vast te stellen; 
2. De raad te informeren overeenkomstig een 

concept-raadsbrief. 
 

College: 

3. Met instemming kennis te nemen van de 
Beleidsnotitie pilot flexibel cameratoezicht 
2020-2021. 

De burgemeester besluit conform het advies. 
 
Het college neemt met instemming kennis van 
de notitie. 

     

2.2  Z -20-
125741/16310 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Regeling Steunfonds Ondernemers.  1. De Subsidieregeling steunfonds corona-
maatregelen ondernemers Goeree-
Overflakkee; 

2. De regeling publiceren op de gebruikelijke 

Aangehouden tot volgende week. 
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Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

wijze; 
3. De regeling via o.a. een persbericht aan de 

ondernemers kenbaar maken. 

     

2.3  Z -20-
126004/16298 
Wethouder 
Bruggeman 

Prestatiesubsidie St. Peutereiland augustus 
- december 2020.  

Geadviseerd wordt om: 

1. Stichting Peutereiland op basis van de Al-

gemene subsidieverordening Goeree-

Overflakkee 2015 en de Subsidieregeling 

voorschoolse educatie Goeree-Overflakkee 

voor augustus tot en met december 2020 

subsidie te verlenen en hen middels een 

beschikking hierover te informeren; 

2. De afspraken met stichting Peutereiland 

m.b.t. een overgangsregeling en een bijbe-

horend plan om op termijn te komen tot een 

aanbod voorschoolse educatie dat dekkend 

gefinancierd wordt in een apart traject af te 

handelen. 

Conform advies besloten. 

     

2.4  Z -20-
126898/16334 
Wethouder 
Bruggeman 

Steunfonds coronamaatregelen behoud 
sociaal aanbod.  

1. Instemmen met totaalpakket van maatrege-
len vanuit het Steunfonds coronamaatrege-
len voor Behoud sociaal aanbod; 

2. Totaalpakket bestaat uit deelmaatregelen 
cultuur, verenigingsgebouwen met en zon-
der sportzalen, SRGO accommodaties, bin-
nen,- en buitensport verenigingen, overige 
sociaal culturele verenigingen en evene-
menten welke georganiseerd worden door 
een vrijwilligersorganisatie; 

3. Instemmen met 4 voorgestelde deelmaatre-
gelen Steunfonds Behoud sociaal aanbod. 

Conform advies besloten met dien verstande dat 
het pakket voor de sport volgende week terug-
komt in het college. 

     

2.5  Z -20-
126533/16385 
Wethouder 

Uitvoeringsvoorstel verstrekking 
mondkapjes (minima en personeel).  

Instemmen met keuzen voor verstrekking 
mondkapjes aan minima en personeel. 
 

Conform advies besloten. 
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Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

Bruggeman 

     

2.6  Z -20-
120661/16400 
Wethouder 
Bruggeman 

Strategisch plan mens-ontwikkelbedrijf 
2020-2023.  

Het laten vaststellen van het strategisch plan 
voor het mens-ontwikkelbedrijf door de gemeen-
teraad conform een raadsvoorstel.  

Het college stelt het strategisch plan vast. Dit 
wordt ter kennisname toegezonden aan de raad. 

     

2.7  Z -20-
126807/16356 
Wethouder Feller 

Jaarverslag Leerplicht 2019-2020.  Kennisnemen van het jaarverslag leerplicht 

2019-2020 en middels een concept-raadsbrief 

aanbieden aan de gemeenteraad. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -15-
39865/16402 
Wethouder 
Markwat 

Herontwikkeling Hernesseroord.  Besluiten de raadsbrief met betrekking tot de 

beantwoording van de vraag inzake verkeer 

rondom de herontwikkeling van Hernes-

seroord aan de gemeenteraad te zenden. 
 

Conform advies besloten na een kleine correctie 
in de raadsbrief. 

     

2.9  Z -20-
126345/16403 
Wethouder 
Markwat 

Principeverzoeken voor de locaties 
Langeweg 70 en 72  Middelharnis.  

1. In te stemmen met het verzoek Langeweg 
74/ 76 te Middelharnis; 

2. Verzoek Langeweg 70/ 72 te Middelharnis 
afwijzen. 

Conform advies besloten waarbij de portefeuille-
houder wordt gemachtigd voor nadere redactie 
van de uitgaande brief. 

     

  Conformstukken   

2.10  Z/20/170417/1623
8 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Last onder dwangsom. Besluiten om aan belanghebbende een last on-
der dwangsom op te leggen. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -19-
114399/16305 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Gebruiksvergoeding terrassen op 
gemeentegrond 2021.  

1. Geen gebruiksvergoeding (in welke vorm 
dan ook) voor terrassen op gemeentegrond 
in rekening brengen voor het jaar 2021; 

2. De desbetreffende ondernemers via 
conceptbrief hiervan op de hoogte stellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -20-
126998/16390 

Ontwerpbesluit tot deelname aan de U wordt voorgesteld om: Conform advies besloten. 
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Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Veiligheidsregio's (WVSV): wensen en 
bedenkingen gemeenteraden.  

1. Via een raadsbrief de gemeenteraad voor te 

stellen in te stemmen met de oprichting van 

de Werkgeversvereniging Samenwerkende 

Veiligheidsregio’s (WVSV); 

2. Hun reactie uiterlijk 11 november a.s. aan u 

kenbaar maken; 

3. De voorzitter van het AB te informeren via 

een brief over het besluit van onze gemeen-

teraad. 

     

2.13  Z -19-
114167/14738 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Realisatie drinkwatertappunten.  1. Het plan van aanpak ‘Realisatie openbare 
drinkwatertappunten’ vast te stellen; 

2. In te stemmen met het investeringsbudget 
en de voorgestelde dekking ervan; 

3. De financiële mutaties mee te nemen in de 
1e tussentijdse rapportage 2021. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -16-
61245/16331 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Bijdrage oprichten Stichting Windfonds 
Goeree-Overflakkee.  

Bijdragen aan de kosten van het oprichten van 
de Stichting Windfonds Goeree-Overflakkee. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -20-
124426/16376 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Reactie op brief Z-20-124426/148334 / 
informatieverzoek inzake windpark 
Blaakweg.  

Meneer berichten volgens een conceptbrief.  
 

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -20-
121222/15818 
Wethouder Feller 

Kadernota en uitvoeringsnota 
Risicomanagement 2021-2024.  

1. De Uitvoeringsnota Risicomanagement 

2021-2024 vaststellen (onder voorbehoud 

van vaststelling van de kadernota risicoma-

nagement door de gemeenteraad); 

2. De Kadernota Risicomanagement 2021-

2024 ter vaststelling voorleggen aan de ge-

meenteraad via een concept raadsvoorstel- 

en besluit. 

Conform advies besloten. 
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Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

     

2.17  Z -20-
126753/16355 
Wethouder Feller 

Nota reserves en voorzieningen 2021 -
2024.  

1. In te stemmen met de Nota Reserves en 
Voorzieningen 2021 - 2024; 

2. In te stemmen met de actualisatie van de 
geïnventariseerde reserves en voorzienin-
gen, zoals opgenomen in de Nota onder de 
bijlagen Inventarisatie Reserves en Inventa-
risatie Voorzieningen; 

3. In te stemmen met verwerken van mutaties 
als gevolg van de actualisatie in de jaarre-
kening 2020; 

4. De Nota Reserves en Voorzieningen 2021 – 
2024 ter vaststelling voorleggen aan de ge-
meenteraad, inclusief de begrotingswijzi-
ging. 

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -20-
126774/16371 
Wethouder Feller 

Zienswijze verkoop Markt en Varkensmarkt 
te Goedereede.  

Instemmen met de verkoop van Markt en Var-
kensmarkt te Goedereede. De verkoop draagt 
bij aan de leefbaarheid van de stad Goederee-
de.  

Conform advies besloten. 

     

2.19  Z -20-
119974/15872 
Wethouder 
Markwat 

Principeverzoek wijzigen bestemming 
Philipshoofjesweg te Dirksland.  

1. In te stemmen met de medewerking aan het 
wijzigen van de bestemming en de sanering 
van de loods van het perceel Philipshoof-
jesweg te Dirksland; 

2. De aanvrager informeren over het genomen 
besluit middels een brief.  

Conform advies besloten. 

     

2.20  Z -20-
125140/16346 
Wethouder 
Markwat 

Bouwen schuur Nieuwedijk te Goedereede.  1. In principe medewerking verlenen aan het 
bouwen van een schuur; 

2. Verzoeker door middel van een brief infor-
meren. 

Conform advies besloten. 

     

2.21  Z -14-
26131/16367 
Wethouder 
Markwat 

Ontwerpbestemmingsplan Fabiusstraat.  1. Instemmen met ontwerpbestemmingsplan 
Fabiusstraat en de terinzagelegging daar-
van; 

2. Instemmen met aangaan anterieure exploi-

Conform advies besloten. 
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tatieovereenkomst; 
3. Instemmen met het vormvrije MER-besluit; 
4. Boekwinst verwerken in de tussentijdse rap-

portage. 
     

2.22  Z -20-
125532/16369 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Handhavingsverzoek namens mevrouw 
wonende Wildemanstraat te Sommelsdijk 
tegen ernstige verwaarlozing van een 
woning Wildemanstraat te Sommelsdijk.  

Besluiten om het verzoek tot handhaving af te 
wijzen. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.23  Z -20-
126050/16405 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Voorstel besluit opleggen last onder 
dwangsom.  

Besluiten om aan de heer en mevrouw drie las-
ten onder dwangsom op te leggen. 
 

Conform advies besloten. 

     

3  Klankbordgroep Sociaal Domein en 
Interne raadsavond d.d. 5 november 2020. 

 Besproken. 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Uitnodiging VNG Bestuurdersdag op 27 november 2020. De collegeleden bepalen hun deelname. 

     

5  Ter informatie:   

  1. Mail d.d. 22 oktober 2020 inzake bestuurlijk optreden in coronatijd. Vka. 

  2. Mail d.d. 30 oktober 2020 inzake vraag over zonnepanelen/goederenhub. Vka. 

     

6  Rondvraag.   

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 3 november 2020. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2020. 
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secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


