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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 17 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. 17 november 2020. Agenda B&W d.d. 17 november 2020 vaststel-
len. 

Vastgesteld. 

     

  09:00 – 10:00 uur Presentatie college-
Paulina.nu. 

Ilze Timmers, Jan-Peter Robijn en Arianda 
Phaff. 

Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -19-
118491/14917 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Vervanging fietsbrug Steenweg te 
Ouddorp.  

1. Een keuze te maken voor één van de 

beschreven varianten met betrekking tot de 

voormalige fietsbrug Steenweg te Ouddorp: 

a. Fietsbrug vervangen 

b. Fietsbrug niet vervangen 

c. Fietsbrug vervangen door een 

voetgangersbrug in combinatie met de 

aanleg van een recreatief wandelpad tussen 

de Havenweg en het fietspad Bosweg. 

2. In navolging van de keuze, zoals gevraagd 

Aangehouden tot volgende week. 
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onder punt 1, goedkeuring te geven tot de 

ambtelijke voorbereiding en uitwerking van 

het project tot een definitief ontwerp. In te 

stemmen met de bijbehorende financiële 

middelen voor het uitvoeren van deze 

werkzaamheden. 

3. Op basis van het definitief ontwerp, en een 

vastgestelde intentieovereenkomst met het 

Waterschap Hollandse Delta, tot definitieve 

besluitvorming over te gaan.  

4. In te stemmen met het informeren van de 

gemeenteraad middels een (nog op te 

stellen) raadsinformatiebrief over de 

besluitvorming, zoals beschreven onder 

punt 1 t/m 3, en het verwerken van de 

financiële consequenties in de 1e 

tussentijdse rapportage 2021. 

     

2.2  Z -20-
120701/16239 
Wethouder 
Bruggeman 

Definitieve vaststelling subsidie 2019 
Vereniging Wijkgroep De Zwaluw.  

1. Prestatiesubsidie 2019 gewijzigd definitief 
vaststellen; 

2. Te veel ontvangen subsidie terugvorderen; 

3. Beschikking verzenden. 

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -20-
126747/16340 
Wethouder 
Bruggeman 

Uitvoeren leefbaarheidsmonitor in 
samenwerking met Oost West Wonen.  

Instemmen met het in 2021 – in gedeeld op-

drachtgeverschap – met woningbouwvereniging 

Oost West Wonen uitvoeren van een leefbaar-

heidsmonitor door RIGO. 

Conform advies besloten waarbij integraliteit in 
de uitvoering dient te worden geborgd. 

     

2.4  Z -20-
123291/16351 
Wethouder 
Bruggeman 

Activiteiten tijdens de Orange the World 
campagne (25 nov t/m 10 dec 2020).  

1. Kennisnemen van de uitnodiging tot deel-
name aan de campagne Orange the World 
die plaatsvindt van 25 november tot en met 
10 december 2020; 

2. Instemmen met deelname aan de campag-
ne Orange the World 2020 en de bijbeho-

Conform advies besloten. 
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rende activiteiten; 
3. Budget ter waarde van € 231,39 beschik-

baar stellen voor deelname aan de cam-
pagne Orange the World 2020.  

     

2.5  Z -18-
102710/16459 
Wethouder 
Bruggeman 

Beleidsnota Verslavingspreventie.  1. Kennis te nemen van de beleidsnota Ver-
slavingspreventie; 

2. Het raadsvoorstel en raadsbesluit ten be-
hoeve van de vaststelling van de beleidsno-
ta Verslavingspreventie aan te bieden aan 
de gemeenteraad; 

3. Een brief te verzenden aan de ASDGO, ter 
beantwoording van hun advies. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -20-
126501/16408 
Wethouder Feller 

2e Tussentijdse rapportage 2020.  1. In te stemmen met de tweede Tussentijdse 

voortgangsrapportage over de realisatie van 

de Begroting 2020; 

2. De (gewijzigde) investeringsbudgetten be-

schikbaar te stellen; 

3. De bestemmingsreserve “Reserve wind- en 

zonneparken” in te stellen; 

4. De bijbehorende begrotingswijziging vast te 

stellen; 

5. Het saldo te verrekenen met de Algemene 

reserve. 

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -17-
91079/16363 
Wethouder 
Markwat 

Eindafrekening restauratie geschutstoren 
Fort Prins Frederik.  

1. De raad voor te stellen in te stemmen met: 
2. Het verhogen van het investeringsbudget 

met € 550.000,-; 
3. De financiële consequentie (kapitaallasten) 

ervan mee te nemen in de eerste tussentijd-
se rapportage 2021. 

Conform advies besloten, waarbij de raadsbrief 
nog dient te worden aangepast, waarvoor de 
portefeuillehouder wordt gemandateerd. 

     

2.8  Z -17-
79167/16435 

Woningbouwprogramma 2021. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het wo-
ningbouwprogramma 2021 ter aanvaarding 

Conform advies besloten, waarbij de excellsheet 
nog zal worden voorzien van een kolom met 
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Wethouder 
Markwat 

doen toekomen en het woningbouwprogramma 
ter kennisneming voorleggen aan de gemeente-
raad als overzicht van alle woningbouw ontwik-
kelingen op Goeree-Overflakkee die voor publi-
catie geschikt zijn. 

plaatsnamen en de raadsbrief nog zal worden 
aangepast ter goedkeuring van de portefeuille-
houder. 

     

  Conformstukken:   

2.9  Z -20-
123431/16250 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Jaarverslag 2019 commissie 
bezwaarschriften.  

Het jaarverslag 2019 van de commissie be-
zwaarschriften alsmede de aanbevelingen voor 
kennisgeving aan te nemen, met de vermelding 
dat: 
a. aanbeveling 2 door het desbetreffende team 

in behandeling is genomen; 
b. aanbeveling 3 reeds heeft geleid tot aan-

passing van het werkproces; 

c. aan de eerste en vierde aanbeveling bij 

voortduring opvolging wordt gegeven door 

het geven van interne cursussen over de 

Algemene wet bestuursrecht en de Ge-

meentewet. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -20-
121385/16282 
Wethouder 
Bruggeman 

Subsidieregeling jeugdgezondheidszorg 
Goeree-Overflakkee.  

De Subsidieregeling jeugdgezondheidszorg 
Goeree-Overflakkee vaststellen. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -20-
124875/16292 
Wethouder 
Bruggeman 

Verzoek vaststelling prestatiesubsidie 2019 
Bemoeizorg.  

1. De subsidie over het subsidiejaar 2019 defi-
nitief vast te stellen; 

2. Antes per vaststellingsbeschikking 2019 op 
de hoogte te stellen; 

3. De over het jaar 2019 te veel betaalde sub-
sidie terug te vorderen. 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -20-
125765/16398 
Wethouder 
Bruggeman 

Aanvraag prestatiesubsidie reguliere 
peutergroepen en VVE 01-08-2020 t/m 31-
12-2020 Kibeo.  

Geadviseerd wordt om Kibeo op basis van de 

Algemene subsidieverordening Goeree-

Overflakkee 2015 en de Subsidieregeling voor-

Conform advies besloten. 
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schoolse educatie Goeree-Overflakkee voor au-

gustus tot en met december 2020 een subsidie 

ter hoogte van € 39.392,00 te verlenen en hen 

middels een beschikking hierover te informeren. 
     

2.13  Z -20-
122770/16242 
Wethouder Feller 

Toekennen verjaring Aleijd van Puttenstraat 
te Stad aan 't Haringvliet.  

1. Het beroep op verjaring erkennen; 
2. De verklaring van niet betwisten verjaring 

toekennen; 
3. Geen vordering tot schadevergoeding indie-

nen; 
4. Voorstel verzenden voor het wijzigen van de 

overeengekomen te verkopen oppervlakte 
als gevolg van de verjaring; 

5. De notaris op de hoogte brengen van het 
aangepaste aanbod en de erkende verja-
ring. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -20-
123988/16392 
Wethouder Feller 

Huurovereenkomsten Afvalbrengstations 
Middelharnis en Goedereede.  

1. Instemmen met de huurovereenkomst af-
valbrengstation Middelharnis; 

2. Instemmen met de huur- en gebruiksover-
eenkomst afvalbrengstation Goedereede. 

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -20-
127104/16419 
Wethouder Feller 

Legesverordening en tarieventabel 2021.  Raad voorstellen de 1e wijziging van de leges-
verordening Goeree-Overflakkee 2020 vast te 
stellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -20-
125685/16479 
Wethouder Feller 

Eindejaarsrapportage Meerjarenperspectief 
Grondbedrijf MPG 2020.  

1. Instemmen met de Eindejaarsrapportage 
Grondbedrijf MPG2020; 

2. Instemmen met de grondprijsindexatie be-
drijfsgronden met 2%; 

3. Instemmen met het concept-raadsvoorstel 
met -besluit; 

4. Het raadsvoorstel en -besluit ter besluitvor-
ming voorleggen aan de raad. 

Conform advies besloten. 
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2.17  Z/20/171084/1601
1 
Wethouder 
Markwat 

Advies ter inzage leggen ontwerp 
omgevingsvergunning voor het oprichten 
van een woning, naast Hofdijksweg te 
Goedereede.  

1. Een concept beschikking 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; 

3. Vaststellen besluit hogere grenswaarde tot 
een maximale geluidsbelasting van 50 dB 
voor de woningbouwlocatie Hofdijksweg 75 
te Goedereede; 

4. Instemmen met de concept anterieure over-
eenkomst. 

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -20-
127159/16442 
Wethouder 
Markwat 

Aanbieding gronden Havendijk 
Ooltgensplaat.  

Niet overgaan tot aankoop. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.19  Z -20-
127282/16454 
Wethouder 
Markwat 

Stand van zaken inzameling oud papier 
met vrijwilligers.  

Te besluiten om de raad te informeren over de 
stand van zaken met betrekking tot de inzame-
ling van oud papier met verenigingen middels 
een raadsinformatiebrief. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.20  Z -20-
125948/16484 
Wethouder 
Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan Boutweg te 
Den Bommel.  

1. De gemeenteraad adviseren het bestem-
mingplan Boutweg te Den Bommel, zoals 
vervat in NL.IMRO.1924.DBBoutweg1en3-
BP30, vast te stellen; 

2. De gemeenteraad voorts te adviseren geen 
exploitatieplan vast te stellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.21  Z -20-
126310/16501 
Wethouder 
Markwat 

Schriftelijke vragen EVV.  Instemmen met de beantwoording van de schrif-
telijke vragen van de fractie van EVV zoals in 
een bijlage aangegeven en deze vervolgens 
doorsturen naar de gemeenteraad.  

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergaderingen d.d. 12 en 19 novem-  Besproken. 
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ber 2020. 

     

4  Uitnodigingen:  n.v.t. 

     

5  Ter informatie:   

  1. Brief update bestuurlijke herindeling op Voorne d.d. 5 november 2020. Vka. 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 17 november 2020. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2020. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


