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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 15 december 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. 15 december 2020. Agenda B&W d.d. 15 december 2020 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -18-106202/16616 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Definitief besluit inzake verpachting Van 
Pallandtpolder.  

1. Instemmen met het Verbeterd Onderne-
mingsplan Proeftuin Van Pallandtpolder en 
tevens het advies van de selectiecommissie 
overnemen: 

2. De gronden in de Van Pallandtpolder voor 
een periode van 3 jaar verpachten aan de 
combinatie Groeneveld/Wesdorp en daartoe 
een geliberaliseerd pachtcontract (via man-
daat) aangaan; 

3. Via een passende organisatiestructuur en 
goede communicatie de Proeftuin faciliteren 
en op de kaart zetten; 

4. Te besluiten tot definitieve start van de Proef-
tuin Van Pallandtpolder per 1 januari 2021; 

5. De raad middels een raadsbrief in kennis stel-
len; 

6. De ondernemers middels een brief in kennis 
stellen. 

Conform advies besloten met dien ver-
stande dat de revenuen worden aange-
wend als algemeen dekkingsmiddel. 
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2.2  Z -20-127910/16638 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Opzetten circulaire opleiding op de 
Beroeps Campus  Middelharnis.  

In te stemmen met een incidentele subsidie aan 

Lentiz Onderwijsgroep ten behoeve van de Be-

roepscampus. 

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -20-126734/16350 
Wethouder 
Bruggeman 

Harmonisatie tarieven st. Peutereiland.  1. Het tarief voor de locaties waar de peuters-
peelzaal onderdeel uitmaakt van een grotere 
accommodatie de jaarhuur te bepalen op € 
6.000,00 incl GWE, afvalafvoer, groot onder-
houd en gebruik buitenruimte; 

2. Ingangsdatum van de gewijzigde tarieven is 
1-1-2021; 

3. De huren worden jaarlijks geïndexeerd vol-
gens CPI; 

4. Nieuwe huurovereenkomsten waar ruimte in 
een gemeentelijke accommodatie aanbieden 
aan de stichting Peutereiland. 

Conform advies besloten. 

     

2.4  Z -20-127336/16468 
Wethouder 
Bruggeman 

Beleidsregel Kindpakket 2021.  1. Kennisnemen van het evaluatierapport 2020 
Kindpakket en in te stemmen met de gedane 
aanbevelingen; 

2. Aanbieden van het evaluatierapport 2020 
Kindpakket aan de gemeenteraad en Advies-
raad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee; 

3. Instemmen met de gewijzigde beleidsregel 
Kindpakket 2021. 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -20-121033/16518 
Wethouder 
Bruggeman 

Prestatiesubsidie Streekmuseum 2020.  1. Over te gaan tot het gedeeltelijk toekennen 
van de aangevraagde prestatiesubsidie 2020 
aan het Streekmuseum; 

2. Het reeds bevoorschotte gedeelte ad. € 
5.000,- te verrekenen met deze toekenning en 
in mindering te brengen op het uit te keren 
subsidiebedrag; 

3. Het resterende deel, t.w. € 41.100,00, ter be-
schikking te stellen aan het Streekmuseum. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -20-128177/16653 
Wethouder 
Bruggeman 

Stichting Ontmoeting jaarplan 2021.  Kennisnemen van het jaarplan 2021 van Stichting 
Ontmoeting. 
 

Conform advies besloten. 
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2.7  Z -20-127349/16654 
Wethouder 
Bruggeman 

Beantwoording raadsvragen ChristenUnie 
over resultaat toepassen SROI-standaard 
bij aanbestedingen.  

Raadsbrief met beantwoording raadsvragen over 
resultaat toepassen SROI-standaard bij aanbe-
stedingen naar gemeenteraad sturen. 

Conform advies besloten waarbij de por-
tefeuillehouder wordt gemachtigd voor 
een nadere redactie van de raadsbrief. 

     

2.8  Z -16-60899/16704 
Wethouder 
Bruggeman 

Opzegging lidmaatschap CR Greet de 
Kooning-Hommes.  

1. Kennisnemen van en instemmen met de 
voordracht en benoeming van dhr. H. van der 
Schraaf als lid van de culturele raad; 

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

3. Dhr. Van der Schraaf middels een brief wel-
kom heten; 

4. Mw. De Kooning-Hommes middels een brief 
dankzeggen voor haar inzet als lid en voorzit-
ter van de culturele raad; 

5. Mw. A. Stribos-Esmeijer middels een brief 
dankzeggen voor haar inzet als lid van de cul-
turele raad. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -18-101905/11769 
Wethouder Markwat 

Plaatsen zonnepanelen binnen 
beschermd dorps- of stadsgezicht en op 
of bij monumenten.  

Vaststellen van de Beleidsregel plaatsen zonne-

panelen binnen beschermd dorps- en stadsge-

zicht en op of bij monumenten. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -20-120935/16231 
Wethouder Markwat 

Beschikbaar stellen uitvoeringsbudget 
project 'Aanpak kademuur Vingerling & 
Wilhelminabrug'.  

1. In te stemmen met het ontwerp van de kade-
muur Vingerling en Wilhelminabrug; 

2. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden 
een investeringsbudget van € 3.240.000,- be-
schikbaar te stellen; 

3. De raad informeren over de stand van zaken 
van het project met het bijbehorende bijge-
stelde investeringsbudget. 

4. In te stemmen met het verstrekken van op-
dracht aan Strukton Civiel West indien de 
aanbieding past binnen het beschikbaar ge-
stelde budget. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -20-125757/16314 
Wethouder Markwat 

Subsidieregeling klimaatadaptatie 
bebouwd gebied.  

De Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptieve 
maatregelen bebouwd gebied Goeree-
Overflakkee vast te stellen. 

Conform advies besloten, waarbij nog 
gekeken zal worden naar de formulering 
van artikel 14 van de regeling. 
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2.12  Z -20-127849/16646 
Wethouder Markwat 

De vraag van raadslid De Vos over het 
toestaan van parkeerplaatsen aan de 
Prinsesselaan te Sommelsdijk n.a.v. 
vaststellen Veegplan 2019-2020.  

In te stemmen met de raadsbrief waarin antwoord 
wordt gegeven op de vraag van de VKGO-fractie 
inzake de locatie Prinsesselaan uit het bestem-
mingsplan ‘Veegplan 2019-2020’. 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -20-127246/16674 
Wethouder Markwat 

Principeverzoek Vissersdijk te 
Middelharnis.  

Niet in te stemmen met het principeverzoek om 
vier woningen te mogen realiseren op het perceel 
Vissersdijk in Middelharnis. 

Aangehouden voor nader advies. 

     

  Conformstukken   

2.14  Z -20-127060/16686 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Collegeadvies raadsbrief.  Instemmen met verzending raadsbrief met beant-
woording schriftelijke vraag over misvatting over 
‘krimp’. 

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -20-126368/16470 
Wethouder 
Bruggeman 

Aanvraag prestatiesubsidie peuteropvang 
en doelgroep peuters 2021 Het 
Kinderpaleis.  

U wordt geadviseerd om Kinderopvang Het Kin-
derpaleis op basis van de Algemene subsidiever-
ordening Goeree-Overflakkee 2015 en de Subsi-
dieregeling voorschoolse educatie Goeree-
Overflakkee voor 2021 subsidie te verlenen voor 
het bieden van voorschoolse educatie en hen via 
een beschikking hierover te informeren. 

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -20-126736/16571 
Wethouder 
Bruggeman 

Prestatiesubsidie Peutereiland 2021.  Stichting Peutereiland op basis van de Algemene 
subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015 en 
de Subsidieregeling voorschoolse educatie Goe-
ree-Overflakkee voor 2021 subsidie verlenen en 
hen middels een beschikking hierover informeren. 

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -20-125587/16595 
Wethouder 
Bruggeman 

Bezwaarschrift tegen beëindigen 
gemeentelijke schuldhulpverlening te 
Oude-Tonge.  

1. Te besluiten het bezwaarschrift van de heer 
en mevrouw, beiden vertegenwoordigd door 
mr. E.B. van den Ouden, als advocaat werk-
zaam bij VDO Advocatuur en Mediation, niet-
ontvankelijk te verklaren en het besluit niet te 
herroepen; 

2. Het besluit kenbaar te maken door middel van 
een brief. 

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -20-127949/16611 
Wethouder 
Bruggeman 

Opdracht MultiSignaal t.b.v. de VIR in 
2021.  

MULTIsignaal inzetten t.b.v. stimulering van het 

gebruik van de Verwijsindex bij interne gemeente-

lijke afdelingen en externe partijen die zijn aange-

Conform advies besloten. 
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sloten bij de Verwijsindex Risicojongeren of nog 

moeten worden aangesloten. Deze opdracht ver-

lenen voor de periode 1 januari 2021 tot en met 

31 december 2021. MULTIsignaal bevestiging 

van de opdracht verlenen d.m.v. het onderteke-

nen van de offerte. 

     

2.19  Z -19-117849/16615 
Wethouder 
Bruggeman 

Overeenkomst Wmo Toezicht 2021 e.v. 
en gemeentelijke bijdrage 2021.  

1. Instemmen met de overeenkomst Wmo-

toezicht 2021 e.v. (bijlage 1); 

2. Instemmen met de uitbetaling van de vergoe-

ding voor de uitvoering van het Wmo-toezicht 

in 2021 (bijlage 2). 

Conform advies besloten. 

     

2.20  Z -20-121290/16619 
Wethouder 
Bruggeman 

Stichting Goed voor Goed aanvraag 
subsidieverlening 2021.  

1. Stichting Goed voor Goed voor 2021 subsidie 
te verlenen voor het realiseren van het voor-
traject naar gefinancierde zorg voor kwetsba-
re inwoners; 

2. De afspraken neer te leggen in de Uitvoe-
ringsovereenkomst 2021; 

3. Stichting Goed voor Goed op de hoogte stel-

len met een beschikking. 

Conform advies besloten. 

     

2.21  Z -20-127430/16633 
Wethouder 
Bruggeman 

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 
PvdA en VVD inzake Diaconaal 
Maatschappelijk Werk (DMW).  

Kennisnemen van een raadsbrief en instemmen 
met het aanbieden ervan aan de gemeenteraad. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.22  Z -19-112825/16651 
Wethouder 
Bruggeman 

Aansluiten landelijk convenant 
vroegsignalering.  

1. Instemmen met aansluiting bij het Landelijk 
Convenant Vroegsignalering om de aanslui-
ting bij Vindplaats van Schulden, een initiatief 
van Bureau Krediet Registratie (BKR) voort te 
zetten;  

2. Convenant Vroegsignalering schulden Ge-
meente Goeree-Overflakkee tussen Gemeen-
te Goeree-Overflakkee en Woningbouwvere-
niging Oost West Wonen blijft in stand; 

3. Landelijk Convenant Vroegsignalering wordt, 
na online ondertekening, aangeboden aan di-
verse signaalpartners (zorgverzekeraars, 

Conform advies besloten. 
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energieleveranciers en waterleverancier) ter 
ondertekening.  

     

2.23  Z -20-127422/16493 
Wethouder Feller 

Garages Kerkhofweg te Melissant.  1. Garages aan de Kerkhofweg te koop aanbie-
den aan de huidige huurders; 

2. De gemeente draagt zorg voor het verwijderen 
en vervangen van de golfplaten bij de garages; 

3. Bij geen gebruik maken van de mogelijkheid 
tot koop door de huurder, de garage verkopen 
na huuropzegging door de huurder; 

4. Huurders die geen gebruik maken van koop, 
na vervanging van de golfplaten, een aange-
paste huurovereenkomst aanbieden. 

Conform advies besloten. 

     

2.24  Z -20-127218/16640 
Wethouder Feller 

Deels toewijzen en deels afwijzen beroep 
op verjaring Molenweg te Oude-Tonge.  

1. Het beroep op verjaring deels toewijzen; 
2. Het beroep op verjaring deels afwijzen; 
3. Een verklaring van niet betwisten verjaring 

afgeven voor een deel van de grond; 

4. Betrokkene per brief informeren over de lega-
lisatie mogelijkheden van de overige in ge-
bruik hebbende grond. 

Conform advies besloten. 

     

2.25  Z -20-125925/16647 
Wethouder Feller 

Tijdelijke hardheidsclausule leges 
huwelijken.  

Vaststellen Tijdelijke beleidsregel hardheidsclau-

sule leges huwelijken Goeree-Overflakkee. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.26  Z -20-124262/16341 
Wethouder Markwat 

Advies wijzingen bouwvlak Schenkeldijk 
te Melissant.  

1. Onder voorwaarden instemmen met het wijzi-
gen van het bouwvlak en het mogelijk maken 
van een wagenschuur; 

2. De initiatiefnemer in kennis stellen van het 
besluit middels een brief. 

Conform advies besloten. 

     

2.27  Z -20-124758/16652 
Wethouder Markwat 

Opdracht cultuurhistorisch / 
stedenbouwkundig onderzoek centrum 
Oude-Tonge.  

1. Instemmen met de offerte van OD205 voor 

het cultuurhistorisch / stedenbouwkundig on-

derzoek centrum Oude-Tonge; 

2. Het onderzoekstraject aanvullen met twee 

wandelingen in het kader van het participatie-

ve traject met inwoners/dorpsraad.  

Conform advies besloten. 
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3  Raadsvergadering d.d. 10 december 
2020. 

 Besproken. 

     

4  Uitnodigingen: / -- 

     

5  Ter informatie:   

  1. Brief Provincie ZH inz. financieel toezicht begroting 2021 d.d. 8 december 2020. Vka. 

     

6  Rondvraag.  De pilot van het pendelbusje tussen het 
gemeentehuis en Webego in het kader 
van re-integratie wordt stopgezet wegens 
geringe tot geen deelname. 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 15 december 2020. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2020. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


