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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 7 juli 2020 aanvangstijd: 09:00 uur. 
 Aanwezig 

Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman Burgemeester 

De heer K. Kasteleijn Loco Gemeentesecretaris 

De heer P. Feller wethouder Financiën 

De heer B.J. Bruggeman 
 

wethouder Sociaal Domein 
 Mevrouw T.C. Both-Verhoeven wethouder Economische Zaken 

Afwezig 

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. 7 juli 2020. Agenda B&W d.d. 7 juli 2020 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z/18/152527/15
833 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Last onder bestuursdwang situatie te  
Achthuizensedijk.  

Besluiten om: 

1. Aan overtreders de last op te leggen, in-

houdende het binnen één week na de ver-

zenddatum van dit besluit verwijderen en 

verwijderd houden van het in strijd met arti-

kel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(hierna: Wabo) in samenhang met de artike-

len 7, 18 en 19 Planregels van de vier op 

het perceel geplaatste caravans; 

2. Bij het niet voldoen aan de last door (een 

van) de overtreders, met toepassing van 

Conform advies besloten. 
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bestuursdwang, zelf overgaan tot het uit-

voeren van de onder 1 genoemde last. 

     

2.2  Z -19-
108426/14989 
Wethouder 
Bruggeman 

Harmoniseren Tarieven De Schakel 
Dirksland.  

1. Tarievenbeleid bij De Schakel te Dirksland 
implementeren; 

2. Kosten voor facilitair beheer vergoeden. 
  

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -20-
123119/15590 
Wethouder 
Feller 

Instellen reserve maatregelen coronacrisis.  1. Raad voorstellen een steunfonds ‘Maatrege-
len coronacrisis’ in te stellen ter grootte van 
€ 2,5 miljoen;  

2. De gemeenteraad in de P&C-cyclus inzicht 
te geven in de kosten van de coronacrisis, 
de uitvoering van de maatregelen, de uitput-
ting van het fonds en zo nodig een aanvul-
lend voorstel te doen voor ophoging van het 
fonds.  

Conform advies besloten. 

     

2.4 Z -18-96737/ 
15850 
Wethouder 
Both-Verhoeven 

Reactie op het concept van de provinciale 
bedrijventerreinenstrategie.  

1. Kennisnemen van het concept van de pro-

vinciale bedrijventerreinenstrategie; 
2. Een brief als reactie op het concept van de 

provinciale bedrijventerreinenvisie verzen-
den. 

Conform advies besloten waarbij de porte-
feuillehouder machtiging wordt verleend 
voor nadere redactie van de brief. 

     

  Conformstukken   

2.5 Z -20-
122484/15823 
Wethouder 
Both-Verhoeven 

Collegeadvies nav vragen Fractie Eiland 
van Vrijheid over aanvraag Programma 
Aardgasvrije Wijken Stad aan ’t Haringvliet 
(kenmerk Z-19-111132/15424).  

Het beantwoorden van de door Eiland van Vrij-
heid gestelde vragen over Stad Aardgasvrij 
middels een raadsbrief. 

Conform advies besloten. 

     

2.6 Z -20-
123406/15781 
Wethouder 
Bruggeman 

Subsidieverlening pilot Bibliotheek op 
School 2020-2021.  

1. Kennis nemen van de conceptverantwoor-
ding van de pilot dBos 2019-2020; 

2. Kennis nemen van de subsidieaanvraag 
2020-2021; 

3. Een subsidie te verlenen voor dBos 2020-
2021; 

4. Als voorwaarde aan de verdere uitrol te ver-
binden dat scholen fase 3 afnemen om in 

Conform advies besloten. 
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aanmerking te komen voor fase 4; 
5. De verder uitrol met 2 jaar extra te faseren 

als gevolg van Corona en in samenhang 
met het IPH; 

6. De bibliotheek hierover te informeren met 
een beschikking inclusief uitvoeringsover-
eenkomst; 

7. De raad hierover te informeren middels een 
raadsbrief; 

8. De aangepaste uitrol van dBos financieel 
vertalen in de begroting 2021. 

     

2.7 Z -20-
123973/15789 
Wethouder 
Bruggeman 

Uitvoering Participatiewet vanuit één team; 
Passend Werk en Inkomen.  

1. Principebesluit nemen om de teams pas-
send werk en werk- en inkomen met ingang 
van 1 januari 2021 (of zoveel eerder als 
mogelijk) samen te voegen tot het team 
Passend Werk en inkomen; 

2. Zittende medewerkers overplaatsen over-
eenkomstig een voorstel; 

3. De formatie voor het team vaststellen op 55 
fte; 

4. Aangegeven Wsw functies en functionaris-
sen omzetten in ambtelijke functies; 

5. De meerkosten dekken ten laste van het 
flexibel inzetbare budget sociaal domein; 

6. De medezeggenschap vragen advies uit te 
brengen over dit principebesluit. 

Conform advies besloten. 

     

2.8 Z -20-
121332/15817 
Wethouder 
Bruggeman 

Beschikbaar stellen middelen 2020 
cliëntenraad PW/WSW.  

1. Instemmen met de begroting van de cliën-
tenraad PW/WSW; 

2. De benodigde middelen ad € 8.250,- be-
schikbaar stellen; 

3. De cliëntenraad schriftelijk informeren met 

een conceptbrief. 

Conform advies besloten. 

     

2.9 Z -20-
123575/15837 
Wethouder 
Bruggeman 

Informatie VNG over uitrol 5G netwerk.  Een brief versturen naar de gemeenteraad.  
  

Conform advies besloten. 
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2.10 Z -20-
120263/15206 
Wethouder 
Feller 

Aanpassing toelichting Archiefverordening 
2019 met bijhorende Beheerregeling 
informatiebeheer 2020 en Aanwijzings- en  
benoemingsbesluit informatiebeheer 2020.  

1. Vaststellen van een toelichting op de Ar-
chiefverordening Goeree-Overflakkee 2019; 

2. Vaststellen van de toelichting op de Beheer-
regeling informatiebeheer Goeree-
Overflakkee; 

3. Vaststellen van het Aanwijzings- en benoe-
mingsbesluit informatiebeheer Goeree-
Overflakkee 2020; 

4. De aanpassing in de toelichtingen van de 
Archiefverordening Goeree-Overflakkee 
2019 en de Beheerregeling met bijbehorend 
Aanwijzings- en benoemingsbesluit informa-
tiebeheer 2020, bekendmaken via de daar-
voor geëigende kanalen en de regeling en 
het besluit ter kennisname te brengen aan 
G.S. Provincie Zuid-Holland. 

Conform advies besloten. 

     

2.11 Z -20-
119015/15755 
Wethouder 
Feller 

VSV programma Voortijdig Schoolverlaten 
2020-2024 en voortgang sub-regionale 
samenwerking.  

1. Kennis nemen van het VSV-programma 
2020-2024; 

2. Kennis nemen van de memo implementatie 
RMC-functie Goeree-Overflakee; 

3. Kennis nemen van de memo RMC VSV zo-
als geagendeerd voor het Pfo Maza van 25 
juni 2020.  

Conform advies besloten. 

     

2.12 Z/20/169850/15
512 
Wethouder 
Markwat 

Advies ter inzage leggen ontwerp 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden 
van een woning, Bouwdijk te Melissant.  

1. Een conceptbeschikking voor 6 weken ter 
inzage leggen; 

2. Indien geen zienswijzen worden ingediend 
de omgevingsvergunning inclusief bijbeho-
rende voorwaarden conform artikel 2.12 lid 
1 onder a sub 3 verlenen. 

Conform advies besloten. 

     

2.13 Z -19-
111923/15791 
Wethouder 
Markwat 

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
Hofdijksweg te Ouddorp.  

1. De gemeenteraad voor te stellen in te 
stemmen met nota van beantwoording van 
zienswijze Hofdijksweg ong. Ouddorp; 

2. De raad voor te stellen het bestemmings-
plan Hofdijksweg ong. Ouddorp, als vervat 
in GML-bestand 

Conform advies besloten. 
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NL.IMRO.1924.BPHofdijkswegong-BP30, 
met de bijbehorende regels gewijzigd vast 
te stellen; 

3. De raad te adviseren voor onderhavig be-

stemmingsplan geen exploitatieplan vast te 

stellen. 
     

2.14 Z -19-
116078/15841 
Wethouder 
Markwat 

Vaststellen wijzigingsplan Zuiderdiepweg te 
Dirksland.  

Het wijzigingsplan ‘Zuiderdiepweg te Dirksland’, 
als vervat in GML-bestand 
NL.IMRO.1924.DLDZuiderdiepwg-WP30, met 
bijbehorende regels ongewijzigd vast te stellen; 

Conform advies besloten. 

     

3  Dialoogavond d.d. 9 juli 2020.  Besproken. 

     

4  Uitnodigingen / Ter informatie.  Wethouder Both zal gebruik maken van de 
uitnodiging van de beeldentuin in Oud-
dorp. 

     

5  Rondvraag.  -- 

     

6  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     
7  Notulen d.d. 7 juli 2020. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 7 juli 2020. 
 
locosecretaris, burgemeester, 
 
K. Kasteleijn mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 


