
Vergadering B&W d.d. : 7 april 2020 
Pagina : 1 van 5 

 
 
 

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 7 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 
 Afwezig 

wethouder Openbare Werken 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 7 april 2020. Agenda B&W d.d. 7 april 2020 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -20-
120788/15306 
Wethouder 
Bruggeman 

Kredietverzoek VV Herkingen '55 voor 
werkzaamheden ihkv kwaliteitsimpuls 
harmonisatie voetbalaccommodaties.  

1. Aan VV Herkingen ’55 een investeringsbud-
get toekennen voor het uitvoeren van een 
kwaliteitsimpuls aan hun opstallen ter hoog-
te van € 492.554,35, onder de voorwaarde 
dat na ontvangst van de BOSA- en ISDE-
subsidies een bedrag van € 125.750,59 aan 
de gemeente zal worden gerestitueerd; 

2. Uitbetaling in termijnen laten plaatsvinden; 
Een bedrag van € 31.000,-- voor deze uit-
gave dekken vanuit het budget voor ver-
duurzaming; 

3. Van maatschappelijk vastgoed, het overige 
ten laste laten komen van het krediet voor 
de kwaliteitsimpuls; 

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

Conform advies besloten. 
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voor activering wordt voldaan. 

     

2.2  Z -19-
116370/14621 
Wethouder Feller 

Problematiek Stoofweg in Ouddorp.  1. Het onrechtmatig grondgebruik aan de 
Stoofweg te Ouddorp aanpakken; 
van het project onrechtmatig grondgebruik; 

2. De schouwstrook handhaven en het hek-
werk terugplaatsen; 

3. Parkeerplaatsen aanbrengen aan de Zuid-
weg; 

4. Nader onderzoek doen naar vrachtwagen-
parkeerplaats. 

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -20-
121370/15367 
Wethouder Feller 

Voorschotregeling vervoerders 
doelgroepenvervoer ivm Corona 2020.  

Kennis nemen en bespreken van opties inzake 
het vergoeden van het doelgroepenvervoer ivm 
Corona 2020 en tot een standpunt komen.  

Het college besluit 80% van de reguliere ver-
goeding te betalen en dit niet als een lening 
aan te merken. 

     

2.4  Z -20-
120859/15320 
Wethouder 
Markwat 

Beantwoording raadsvragen.  1. Instemmen met dit advies; 
2. Een raadsbrief met beantwoording vragen 

delen met de gemeenteraad.  

Conform advies besloten waarbij de brief 
nog dient te worden aangepast. De porte-
feuillehouder wordt machtiging verleend 
voor de nadere redactie van de brief. 

     

2.5  Z -20-
121373/15366 
Wethouder 
Markwat 

'Ruimte voor Ruimte' Hofdijksweg te 
Ouddorp.  

1. Niet instemmen met verzoek voor het 
bouwen een woning; 

2. Indiener informeren over het genomen 
principebesluit.  

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken   

2.6  Z -16-
61245/15325 
Wethouder Both-

Raad van toezicht Windfonds.  Directielid Peter Kalkman aanwijzen als 
gemeentelijk vertegenwoordiger in de raad van 
toezicht Windfonds Goeree-Overflakkee. 

Conform advies besloten. 
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Verhoeven 

     

2.7  Z -19-
113034/14155 
Wethouder 
Bruggeman 

Vaststelling prestatiesubsidie SRGO 2018.  1. Instemmen met het vaststellen van de 
subsidie over 2018 aan SRGO op een 
bedrag van € 2.304.900,- op basis van de 
door SRGO ingediende jaarstukken 2018; 

2. M.b.t. de indieningstermijn van het 
vaststellingsverzoek de hardheidsclausule 
uit de ASV toe te passen.  

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -19-
114499/15314 
Wethouder 
Bruggeman 

Tussenevaluatie pilotplan versterking 
voorliggend veld Kwadraad en team jeugd 
en gezin.  

1. Een tussenevaluatie, van het pilotplan voor 
de versterking van het voorliggend veld 
(Kwadraad) en team Jeugd en Gezin voor 
kennisgeving aannemen; 

2. Een tussenevaluatie doorsturen naar 
Kwadraad.  

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -20-
120163/15317 
Wethouder 
Bruggeman 

Vaststelling prestatiesubsidie peuteropvang 
en voorschoolse educatie Peuterspeelzaal 
Prinses Amalia 2019.  

Uw college wordt geadviseerd de subsidie 2019 
aan de Stichting Christelijke Peuterspeelzaal 
“Prinses Amalia” vast te stellen en hen middels 
de vaststellingsbeschikking te informeren over 

de hoogte van deze subsidie.  

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -20-
121331/15362 
Wethouder 
Bruggeman 

Cliëntenraad PW/WSW: Huishoudelijk 
reglement en Werkplan 2020.  

1. De inhoud van het huishoudelijk reglement 
van de cliëntenraad Participatiewet/WSW 
voor kennisgeving aannemen; 

2. De inhoud van het werkplan 2020 van de-
zelfde cliëntenraad voor kennisgeving aan-
nemen; 

3. De cliëntenraad PW/WSW ambtelijk per 
mail informeren over het bovenstaande. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -19-
110403/13294 
Wethouder Feller 

Sloop schuur Zuiddijk te Oude-Tonge.  1. Overgaan sloop van het pand en hiertoe 
een sloopvergunning aanvragen; 

2. De bruikleenovereenkomsten met de heren 
De Puy en Kipping opzeggen; 

3. Verder onderzoek doen naar de mogelijkhe-
den van de vrijgekomen locatie.  

Conform advies besloten. 
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2.12  Z -19-
118029/15331 
Wethouder Feller 

Afronding verkoopproces aandelen Eneco.  De brief van 23 maart 2020 van de aandeelhou-
derscommissie Eneco (AHC) voor kennisgeving 
aannemen. 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -20-
121134/15371 
Wethouder Feller 

Straatnaambesluit Gorzenstraat Herkingen.  1. De volgende straatnaam vaststellen van 
openbare ruimte (type ‘weg’): Gorzenstraat 
te Herkingen; 

2. De onder 1 genoemde naam te verwerken 
in de BAG-registratie en indien nodig 

straatnaamborden plaatsen. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -19-
116384/14578 
Wethouder 
Markwat 

Principeverzoek realiseren nieuw 
bijgebouw Oudelandseweg te Ouddorp.  

1. In te stemmen met medewerking aan het 
verzoek voor de sanering op het terrein en 
het bouwen van een schuur t.b.v. de woon-
bestemming van het perceel Oudelandse-
weg te Ouddorp; 

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

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -19-
118604/15332 
Wethouder 
Markwat 

Advies commissie bezwaarschriften inzake 
bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning 
voor de bouw van een 
appartementengebouw aan de Oostdijk te 
Oude-Tonge.  

Conform advies van de commissie: 
1. de bezwaren van de bedrijven niet- ontvan-

kelijk verklaren; 
2. de bezwaren van de personen ontvankelijk 

en ongegrond verklaren; 
3. het verzoek om vergoeding van de kosten 

voor het indienen van bezwaar af te wijzen; 
4. een en ander overeenkomstig een (voor-

beeld) beslissingen op bezwaar.  

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z/19/163497/1535
4 
Wethouder 
Markwat 

Advies ter inzage leggen ontwerp 
omgevingsvergunning voor het bouwen van 
een paardenstal en paardenbak aan de 
Rietveldseweg.  

1. Medewerking te verlenen en het ontwerp 
besluit met de bijbehorende stukken ter in-
zage te leggen; 

2. Indien geen zienswijzen de vergunning te 
verlenen; 

3. In te stemmen met de concept anterieure 
overeenkomst.  

Conform advies besloten. 
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2.17  Z -20-
119573/15376 
Wethouder 
Markwat 

Advies commissie bezwaarschriften tegen 
omgevingsvergunning voor het wijzigen van 
het type windturbine en het plaatsen van 
een inkoopstation te Oude-Tonge.  

Conform advies commissie de bezwaren niet- 
ontvankelijk verklaren overeenkomstig een con-
cept-besluit. 

Conform advies besloten. 

     

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

     

4  Ter informatie:  N.v.t. 

     
5  Rondvraag.  -- 
     
6   Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

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

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2020. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 


