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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 22 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. 22 december 2020. Agenda B&W d.d. 22 december 2020 vaststel-
len. 

Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -19-
108423/14182 
Wethouder 
Bruggeman 

Ons Dorpshuis Implementatie 
tarievenbeleid en subsidieregeling.  

1. Tarievenbeleid bij Ons Dorpshuis te Nieu-
we-Tonge implementeren; 

2. Subsidie voor de huur en facilitair en pro-
grammabeheer en inventarissen aan Stich-
ting Ons Dorpshuis berekenen en toeken-
nen in de vorm van een meerjaren presta-
tiesubsidie. 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -20-
127690/16559 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Onderzoek Kindpakket.  Het plan van aanpak Onderzoek Proces Kind-
pakket 2020 vaststellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -20- Pameijer subsidieverlening open inloop 1. Stichting Pameijer voor 2021 subsidie te Conform advies besloten. 
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121273/16661 
Wethouder 
Bruggeman 

2021.  verlenen voor het voortzetten van de open 
inloop op Goeree-Overflakkee; 

2. Met Stichting Pameijer een uitvoeringsover-
eenkomst voor 2021 aan te gaan; 

3. Stichting Pameijer op de hoogte te stellen 
met een beschikking. 

     

2.4  Z -19-
116025/16432 
Wethouder 
Markwat 

Aanvraag subsidie waterstof infrastructuur 
i.h.k.v. investeringsimpuls PZH.  

Instemmen met de toekenning van de subsidie 
voor de realisatie van een waterstoftankstation 
en bijbehorende zaken nabij Oude-Tonge. 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -20-
121505/16690 
Wethouder 
Bruggeman 

Subsidie verlening MEE plus 2021.  1. MEE plus voor het jaar 2021 subsidie verle-
nen ten bedrage van € 503.000,--. 

2. Vanaf 1 juli 2021 inzetten op onafhankelijke 
client ondersteuning gepositioneerd in 
voorliggend veld. 

3. Samenwerking MEE plus, St. Zijn en Maat-
schappelijk werk in dat kader actief stimule-
ren. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -20-
127958/16703 
Wethouder Feller 

Ombuigingstraject begroting 2021-2024 en 
Vernieuwing begroting 2022.  

Raad voorstellen: 
1. in te stemmen met het ombuigingstraject en 

de doorontwikkeling van de begroting; 
2. in te stemmen met het gestelde kader/de 

uitdaging dat het ombuigingstraject mini-
maal structureel 2,5 miljoen euro moet ople-
veren. 

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -20-
127668/16624 
Wethouder 
Markwat 

Voorstel tot vaststelling analyse en 
actieplan Informatieveiligheid 2020/2021.  

1. Vaststellen informatiebeveiligingsanalyse 
2020; 

2. Vaststellen actieplan informatieveiligheid 
2020/2021. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -20-
120701/16614 
Wethouder 

Subsidieverlening wijkvereniging De 
Zwaluw 2021.  

1. Aanvraag structurele prestatiesubsidie 2021 
voor huurlasten verlenen. 

2. Aanvraag aanvullende subsidie 2021 voor 

Conform advies besloten. 
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Bruggeman schoonmaakkosten verlenen. 
3. Vrijwilligersvergoeding voor schoonmaak-

kosten van februari t/m 15 maart en sep-
tember t/m december 2020 verlenen. 

4. Verdere afbouw van de subsidie voor de 
schoonmaakkosten van € 1.500 per jaar in 
2022 en 2023 realiseren. 

5. Een beschikking verzenden. 

     

2.9  Z -17-
91871/15922 
Wethouder Feller 

Verkoopstrategie voormalig gemeentehuis 
Dirksland.  

1. Instemmen met de inschrijfprocedure; 
2. Instemmen met de gestelde criteria voor 

gunning. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -20-
127246/16674 
Wethouder 
Markwat 

Principeverzoek Vissersdijk 55-57 
Middelharnis. 

Niet in te stemmen met het principeverzoek om 
vier woningen te mogen realiseren op het 
perceel Vissersdijk 55-57 in Middelharnis. 
 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken   

2.11  Z -20-
124930/16744 
Wethouder 
Markwat 

Beslissing op bezwaar verleende 
omgevingsvergunning.  

Besluiten om: 
1. Bezwaarde ontvankelijk te verklaren in zijn 

bezwaar; 
2. Het ingediende bezwaar ongegrond te ver-

klaren; 
3. Het bestreden besluit in stand te laten, met 

dien verstande dat de daaraan verbonden 
voorschriften met inachtneming van het 
voorgaande aangepast worden. 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -20-
126622/16748 
Wethouder 
Markwat 

Vaststelling subsidie Dogterom vanuit 
gebiedsprogramma GO.  

Instemmen met de vaststelling van de subsidie 
ten behoeve van het onderzoek tot het verduur-
zamen van de bedrijfsvoering van landbouwbe-
drijven. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -20-
123847/16706 

Vaststelling prestatiesubsidie 2019 Instemmen met vaststelling prestatiesubsidie Conform advies besloten. 
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Wethouder 
Bruggeman 

Stichting GO Sport Events.  Stichting GO Sport Events 2019. 

     

2.14  Z -20-
121539/16737 
Wethouder 
Bruggeman 

Verlening prestatiesubsidie stichting ZIJN 
2021.  

1. Akkoord te gaan met de subsidieverlening 
2021 aan Stichting ZIJN; 

2. Dekking van de subsidie vorm te geven 
conform een voorstel; 

3. Notie te nemen van het feit dat COVID-19 
naar alle waarschijnlijkheid effect heeft op 
de producten Formulierenbrigade, beheer 
Diekhuus, beheer Wijkcentrum en het JAC 
en hier bij de vaststelling 2021 – of zoveel 
eerder als mogelijk - tot een passende op-
lossing gekomen moet worden; 

4. Een beschikking, inclusief prestatieafspra-
ken en uitvoeringsovereenkomst, verzen-
den; 

5. Overgaan tot uitbetaling van het subsidie-
bedrag als voorschot in vier termijnen. 

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -18-
107717/16730 
Wethouder 
Markwat 

Aanpassen einddatum project beschikking 
AIKC.  

Het aanpassen van de einddatum in de be-
schikking t.b.v. de realisatie van een kennis- en 
innovatiecentrum. 

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -20-
128431/16729 
Wethouder 
Markwat 

Instemmen met raadsvoorstel 
voorbereidingsbesluit bestemmingsplan 
Wonen.  

Instemmen met raadsvoorstel voorbereidings-
besluit paraplu bestemmingsplan wonen. 

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -20-
121255/16707 
Wethouder 
Markwat 

Prestatiesubsidie Molenstichting 2021 - 
Restauratie.  

Toekennen van de Prestatiesubsidie 2021 - res-
tauraties ad. € 30.000,00 aan de Molenstichting. 

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -20-
121095/16696 
Wethouder 

Prestatiesubsidie Molenstichting 2021 - 
onderhoud.  

Toekennen van de Prestatiesubsidie 2021 ad. € 
84.183,50 aan de Molenstichting, en dit bedrag 
in vier termijnen ter beschikking stellen. 

Conform advies besloten. 



Vergadering B&W d.d. : 22 december 2020 
Pagina : 5 van 11 

Ag. 
Nr. 
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Markwat 

     

2.19  Z -20-
121356/16695 
Wethouder 
Bruggeman 

Prestatiesubsidie St. Muziekgebouw G-O 
2021.  

Toekennen van de prestatiesubsidie 2021 aan 
de Stichting Muziekgebouw ter hoogte van 
€ 170.690,-. Deze subsidie uitbetalen in drie 
termijnen gedurende het kalenderjaar 2021. 

Conform advies besloten. 

     

2.20  Z -20-
126504/16688 
Wethouder 
Bruggeman 

Aanvraag prestatiesubsidie 2021 Stichting 
Kibeo.  

U wordt geadviseerd Stichting Kibeo op basis 
van de Algemene subsidieverordening Goeree- 
Overflakkee 2015 en de Subsidieregeling voor-
schoolse educatie Goeree-Overflakkee voor 
2021 subsidie te verlenen en hen via een be-
schikking hierover te informeren. 

Conform advies besloten. 

     

2.21  Z -20-
126891/16576 
Wethouder Feller 

Regulering verhuur/gebruik havenkanaal 
Middelharnis.  

Instemmen met de in dit advies geformuleerde 
(verhuur-)kaders ten aanzien van havenkom en 
havenkanaal Middelharnis. 

Conform advies besloten. 

     

2.22  Z -20-
121371/16546 
Wethouder 
Bruggeman 

Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest-
Nederland: subsidieverlening 2021.  

1. Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest Ne-
derland voor de periode 1 januari 2021 tot 
en met 31 december 2021 subsidie te ver-
lenen voor de dienstverlening ten behoeve 
van nieuwe vergunninghouders op Goeree-
Overflakkee; 

2. Met Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest 
Nederland een uitvoeringsovereenkomst 
voor 2021 aan te gaan; 

3. De intentie uit te spreken om vanaf 1 januari 
2022 de ondersteuning aan vergunninghou-
ders in te kopen; 

4. Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest Ne-
derland met een beschikking op de hoogte 
stellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.23  Z -20-
121557/16375 
Wethouder 

Verlening prestatiesubsidie 2021 SRGO.  Instemmen met de subsidieverlening 2021 aan 
Stichting SRGO. 

Conform advies besloten. 
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Bruggeman 

     

2.24  Z -20-
122352/16437 
Wethouder 
Bruggeman 

Renovatie 
zwemwaterbehandelingsinstallatie en 
verduurzamingsmaatregelen zwembad 
Zuiderdiep.  

1. Besluiten tot noodzakelijke renovatie 
zwemwaterbehandelingsinstallatie zwem-
bad Het Zuiderdiep; 

2. Gelijktijdig met de renovatie zwemwaterbe-
handelingsinstallatie, hybride warmteop-
wekking te realiseren. 

Conform advies besloten. 

     

2.25  Z -19-
116019/16374 
Wethouder 
Bruggeman 

Wijzigingen Algemene subsidieverordening 
Goeree-Overfakkee 2015.  

De gemeenteraad voor te stellen de Algemene 
subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015 
te wijzigen. 

Conform advies besloten. 

     

2.26  Z -20-
124789/16710 
Wethouder 
Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan 
Eendrachtsdijk 1 Stellendam.  

1. De gemeenteraad adviseren het bestem-
mingsplan “Eendrachtsdijk 1 Stellendam” 
zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.SLDEendrachtsd1-BP30 
vast te stellen 

2. De gemeenteraad verder te adviseren geen 
Exploitatieplan vast te stellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.27  Z/20/176517/1671
6 
Wethouder 
Markwat 

Advies ter inzage leggen ontwerp 
omgevingsvergunning voor het vernieuwen 
van een landbouwschuur, nabij Doornweg 
te Ouddorp.  

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; 

3. Instemmen met de concept anterieure over-
eenkomst. 

Conform advies besloten. 

     

2.28  Z -20-
126827/16717 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Uitspraak rechtbank inzake opgelegde last 
onder dwangsom met betrekking tot 
verhuur reguliere woning voor recreatieve 
doeleinden in Goedereede.  

Uitspraak voor kennisgeving aannemen. Conform advies besloten. 
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2.29  Z -20-
121248/16718 
Wethouder 
Markwat 

Nieuwe beslissing op bezwaar inzake 
verleende omgevingsvergunning voor de 
bouw van een berging aan de Marijkeweg 
in Ouddorp.  

Nieuwe beslissing op bezwaar nemen, conform 
een concept-besluit. 

Conform advies besloten. 

     

2.30  Z -20-
127223/16728 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Intrekken last onder dwangsom.  Besluiten tot het intrekken van een last onder 
dwangsom van 12 november 2020, en het 
opleggen van een nieuwe last onder dwangsom. 

Conform advies besloten. 

     

2.31  Z -20-
124702/16745 
Wethouder 
Markwat 

Magdalenadijk te Oude-Tonge.  1. Onder voorwaarden instemmen met het 
verzoek; 

2. De initiatiefnemer op de hoogte stellen van 
het besluit middels een brief. 

Conform advies besloten. 

     

2.32  Z -20-
126221/16306 
Wethouder 
Markwat 

Ontwerpbestemmingsplan Dorpsweg te 
Ouddorp ter inzage leggen.  

1. Het bestemmingsplan “Dorpsweg te Oud-
dorp” zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.ODDorpsweg4- 
BP20 in ontwerp ter inzage leggen; 

2. Instemmen met Anterieure Exploitatie over-
eenkomst. 

Conform advies besloten. 

     

2.33  Z -20-
124208/16426 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Beslissing op bezwaarschrift afwijzing 
handhavingsverzoek KPP.  

Besluiten om: 
In afwijking van het advies van de bezwaar-
schriftencommissie: 

- bezwaar voor zover het betreft nieuwe 
gevallen ongegrond te verklaren. 

Conform het advies van de bezwaarschriften-
commissie: 

- de overige bezwaren ongegrond te ver-
klaren. 

Een en ander conform een concept-besluit. 

Conform advies besloten. 

     

2.34  Z -20-
121238/16533 
Wethouder Both-

Prestatiesubsidie VVV 2021.  1. De prestatieafspraken VVV 2020 en dien-
stencatalogus VVV 2020 vast te stellen; 

2. De VVV Goeree-Overflakkee voor 2020 een 

Conform advies besloten. 
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Verhoeven subsidie te verlenen van € 150.000,-. 

     

2.35  Z -18-
98814/16656 
Wethouder Feller 

Advies Raadbrief VCP Micro Middelharnis-
Sommelsdijk - Informatie stand van zaken.  

Raad informeren over stand van zaken VCP Mi-
cro-maatregelen via Raadsinformatiebrief. 

Conform advies besloten. 

     

2.36  Z -20-
127959/16666 
Wethouder Feller 

Aanvragen voorzieningen in de 
onderwijshuisvesting 2021.  

Besluiten: 
A. Tot vaststelling van het ‘Programma onder-

wijshuisvesting 2021’ dat voorziet in de in-
williging van de volgende aanvragen on-
derwijshuisvesting: 
1. Een aanvraag van Stichting De Waar-

den voor herstel van een constructiefout 
bij RKBS De Achtsprong te Achthuizen 
(en dit bedrag dekken uit het in de be-
groting 2021 hiervoor opgenomen be-
drag); 

2. Een spoedaanvraag van Daltonschool 
De Vliegers voor extra onderwijsruimte 
voor een nieuw te starten onderwijs-
groep (8e) en vergoeding van de voor 
deze leerlingen te maken kosten van 
eerste inrichting; 

3. Een aanvraag van Sopogo voor het in 
het programma opnemen van de nood-
zaak van vervangende nieuwbouw van 
OBS Molenvliet te Stad aan ‘t Haring-
vliet en OBS O.B. Bommel te Den 
Bommel. 

B. De betrokken schoolbesturen hiervan in 
kennis te stellen door verzending van de 
concept-beschikkingen; 

C. In de 1e Tussentijdse rapportage 2021 de 
volgende financiële gevolgen uit boven-
staande beslispunten te verwerken: 
- De Daltonschool – Verbouwkosten 8e 

groep  

Conform advies besloten.  
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- De Daltonschool – Vergoeding 1e in-
richting 8e groep 

- De Daltonschool – Huur lokaal 8e groep 
ingaande 1 juni 2021 

(en structureel € 13.416,- tot 1 juni 2025 met 
mogelijke verlenging).  
D. Eventueel in de 2e Tussentijdse rapportage 

2021 de volgende financiële gevolgen uit 
bovenstaande beslispunten te verwerken: 
- De Daltonschool – Eventuele maatrege-

len binnenklimaat 
E. Structureel in de begroting op te nemen de 

huur van het 7e lokaal van de Daltonschool. 
F. Instemmen met het reeds starten van de 

noodzakelijke werkzaamheden t.b.v. de Dal-
tonschool, voordat de benodigde middelen 
via de 1e Tussentijdse rapportage 2021 be-
schikbaar zijn gesteld. 

G. Sopogo mede te delen, dat de vervangende 
nieuwbouw van de OBS-en Molenvliet en 
O.B. Bommel geplaatst zijn op het pro-
gramma 2021. 
Voorts kunnen de gevraagde voorberei-
dingsbudgetten worden verstrekt mits het 
schoolbestuur bouwheer van deze projecten 
wordt. 
Voor O.B.S. de Molenvliet en O.B. Bommel 
een voorbereidingsbudget beschikbaar stel-
len Deze voorbereidingsbudgetten dekken 
uit de in de begroting geraamde investe-
ringsbudgetten ten behoeve van de uitvoe-
ring het IHP. 

     

2.37  Z -20-
124993/16683 
Burgemeester 
Grootenboer-

Samenvoegen administraties Wmo en 
Jeugd&Gezin.  

1. Principebesluit nemen om de administraties 
van team Jeugd en Gezin en team Zorg 
samen te voegen; 

2. Instemmen met tijdelijke extra bezetting van 

Conform advies besloten. 
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Dubbelman 1 fte wegens toename en verschuiving van 
werkzaamheden voor de duur van 1 jaar; 

3. De beide administraties functioneel plaatsen 
in team Jeugd en Gezin; 

4. De medezeggenschap hierover advies vra-
gen; 

5. Na het advies van de medezeggenschap 
een definitief besluit nemen. 

     

3  Raadsvergadering d.d. /  -- 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Uitnodiging digitaal beeldende Nieuwjaarsspeech gemeente Westvoorne d.d. 4 januari 
2021. 

Vka. 

     

5  Ter informatie:   

  1. Brief d.d. 15 december 2020 inzake voorzitter CIO Corona december 2020. Vka. 

  a. Modelbrief voor burgemeesters aan religieuze genootschappen.  

  2. Notitie uitwerking inleveracties vuurwerk Rotterdam d.d. 16 december 2020. Het college besluit medewerking te verlenen en 
de mogelijkheid tot inleveren te communiceren. 

  3. Memo stavaza financiële ondersteuning STC door gemeente GO d.d. 21 
december 2020. 

Het college ondersteunt de lijn van de portefeuil-
lehouder. De raad zal via een raadsbrief worden 
geïnformeerd. 

     

6  Rondvraag.  Nu geen of nauwelijks gebruik wordt gemaakt 
van het toilet in het Diekhuus wordt dit, gelet op 
de kosten, gedurende de lock down periode ge-
sloten. Dit zal worden gecommuniceerd. Ook de 
gemeenteraad zal worden geïnformeerd. 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 22 december 2020. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 december 2020. 
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secretaris, burgemeester, 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 


