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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 23 juni 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 
 Mevrouw T.C. Both-Verhoeven wethouder Openbare Werken 

 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 23 juni 2020. Agenda B&W d.d. 23 juni 2020 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

     

2.1  Z -20-
123282/15753 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Voornemen last onder dwangsom 
verwijderen fazanthaan Dijkstelweg te 
Ouddorp.  

Overgaan tot het opleggen van een last onder 

dwangsom.  

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -18-
96737/15764 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Voortgang visie en actieplan 
bedrijventerreinen Goeree-Overflakkee.  

1. Kennisnemen van de update vraag en 
aanbod bedrijventerreinen Goeree-
Overflakkee 2020; 

2. De raad middels een raadsbrief infomeren 
over de stand van zaken.  

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -20-
121933/15427 
Wethouder 
Bruggeman 

Aanpassing gebruiksvergoeding Hockey 
Club Goeree-Overflakkee (HCGO).  

1. Instemmen met de aanpassing van de ge-
bruiksvergoeding HCGO; 

2. Instemmen met reparatie veldverlichting. 
  

Het college besluit in afwijking van het ambtelijk 
advies een renteloze lening toe te kennen tot het 
moment dat de harmonisatie van de buitensport-
accommodaties is gerealiseerd. 

     



Vergadering B&W d.d. : 23 juni 2020 
Pagina : 2 van 7 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

2.4  Z -19-
117804/15604 
Wethouder 
Bruggeman 

Startnotitie sportbeleid 2021.  1. Instemmen met startnotitie sportbeleid; 
2. Instemmen met reactie op advisering 

ASDGO; 
3. Startnotitie ter vaststelling aanbieden aan 

gemeenteraad; 

4. Jaarlijks een aanvraag uitvoeringsbudget 

indienen bij het ministerie van VWS.   

Conform advies besloten met dien verstande dat 
middels een dialoogavond ook input van de raad 
wordt gevraagd. Daarnaast zal gelijk het spoor 
van harmonisatie van de buitensportaccommoda-
ties worden opgepakt. 

     

2.5  Z -20-
120777/15639 
Wethouder 
Bruggeman 

Aanbieding Jaarrekening Webego 2019.  1. Kennisnemen van de Jaarrekening 2019 

van Webego BV; 

2. Het tekort van Webego over 2019 dekken 

door een gemeentelijke bijdrage; 

3. De Jaarrekening 2019 ter informatie toe-

zenden aan de gemeenteraad. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -20-
121090/15680 
Wethouder 
Bruggeman 

Voorstel tot vaststelling Overkoepelend 
beeld lopende processen Sociaal Domein 
2020.  

Het ‘Overkoepelend beeld lopende processen 

Sociaal Domein 2020’ vaststellen en ter kennis-

name aan de medezeggenschap aanbieden. 

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -20-
120788/15774 
Wethouder 
Bruggeman 

Voorschotbetaling DBGC op krediet ten 
behoeve van nieuwe kleedaccommodatie.  

Aan DBGC een voorschot verlenen ten bedrage 

van € 20.000,-- op het binnenkort te verstrekken 

krediet voor een nieuwe kleedaccommodatie, 

ten behoeve van de reeds gemaakte voorberei-

dingskosten. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -20-
123095/15587 
Wethouder 
Feller 

Inzet Eneco gelden.  Instemmen met het concept raadsvoorstel Inzet 
Eneco gelden. 
  

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -20-
122280/15734 
Wethouder 
Feller 

Nota van beantwoording vragen Kadernota 
2021.  

Instemmen met de nota beantwoording raads-
vragen Kadernota 2020. 
 
  

Conform advies besloten na een kleine aanpas-
sing in de tekst. 
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2.10  
 
 

Z -20-
123674/15740 
Wethouder 
Bruggeman 

Verstrekken renteloze lening aan Stichting 
Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee ter 
tijdelijke oplossing financiële gevolgen 
coronacrisis.  

SRGO een flexibel op te nemen renteloze le-
ning verstrekken ter dekking van haar extra li-
quiditeitsbehoefte voortvloeiend uit de nood-
matregelen n.a.v. het coronavirus. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -20-
119172/15646 
Wethouder 
Markwat 

Programma Stedelijk Water.  1. Het programma stedelijk water 2021-2025 
vaststellen; 

2. De gemeenteraad adviseren het plan vast 
te stellen en te kiezen voor financiële vari-
ant 1 – rioolheffing tot 2025 constant (ex-
clusief inflatiecorrectie).  

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken:   

2.12  Z -19-
111290/15642 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Extra krediet nieuwbouw 
strandreddingspost Brouwersdam.  

1. vanuit het budget van duurzaamheid een 
budget van € 25.000,-- beschikbaar stellen; 

2. het overige benodigde budget beschikbaar 
stellen zoals aangegeven onder het kopje 
“Kosten / baten / dekking.  

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -20-
120601/15726 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Handhavingsverzoek inzake stookgedrag.  Handhavingsverzoek afwijzen.  Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -20-
123308/15771 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Schriftelijke vragen PvdA inzake lokaal 
basisplan in Coronatijd.  

Brief verzenden naar de gemeenteraad. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -20-
122821/15782 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Advies om toestemming te verlenen voor 
tijdelijke bewoning recreatiewoning 
Noordzeepark-Deltageul te Ouddorp.  

Toestemming verlenen voor tijdelijke bewoning 
recreatiewoning Noordzeepark-Deltageul te 
Ouddorp voor een periode van 29 augustus 
2020 tot 1 april 2021. 

 

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -20-
123385/15783 
Wethouder Both-

Raadsvragen waterstoftankstation.  Raadsbrief inzake de beantwoording vragen 

waterstoftankstation versturen. 
 

Conform advies besloten. 
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Verhoeven 

     

2.17  Z -20-
122713/15579 
Wethouder 
Bruggeman 

Vaststelling prestatiesubsidie 2019 
Bibliotheek ZHD.  

1. De subsidie aan Stichting Bibliotheek Zuid-
Hollandse Delta over 2019, inclusief de 
subsidie voor VVE-activiteiten, op basis van 
de ingediende inhoudelijke en financiële 
verantwoordingen vaststellen.  

2. Beschikking verzenden. 
  

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -19-
117166/15696 
Wethouder 
Bruggeman 

Gevolgen corona-maatregelen aanvragen 
kerngebonden projectsubsidie.  

1. De volgende aanvragers uitstel verlenen 
voor het organiseren van hun activiteit; 
a. Oranjecomité Den Bommel voor het or-

ganiseren van een boottocht voor 55-
plussers 

b. Dorpsraad Herkingen voor het organi-
seren van een uitje voor de senioren uit 
het dorp; 

c. RK-basisschool De Nobelaer uit Oude-
Tonge voor het organiseren van een 
circusworkshop TaDaa met een afslui-
tend optreden voor bewoners van Ebbe 
en Vloed en Zorgboerderij De Goede 
Zorg; 

d. OBS De Pannebakker uit Nieuwe-
Tonge voor het organiseren van een 
circusworkshop TaDaa met een afslui-
tend optreden voor de bewoners van de 
Tuunstee en  

e. Sociëteit Rethorica voor het organise-
ren van een historische markt in Som-
melsdijk. 

2. De beschikkingen aanpassen. 
3. De aanvragers schriftelijk in kennis stellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.19  Z -20-
123402/15711 
Wethouder 
Bruggeman 

Vaststelling subsidie exploitatie Digitaalhuis 
2019.  

De subsidie aan Stichting Bibliotheek Zuid-

Hollandse Delta over 2019, voor de exploitatie 

van het digiTaalhuis, op basis van de ingedien-

de inhoudelijke en financiële verantwoording 

vaststellen. 

Conform advies besloten. 
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2.20  Z -19-
112733/15757 
Wethouder 
Bruggeman 

Uitstel pilot zondagopenstelling zwembad 't 
Zuiderdiep.  

1. Pilot zondag openstelling zwembad ’t Zui-
derdiep uitstellen 

2. Raad informeren over besluit tot uitstel. 

Conform advies besloten. 

     

2.21  Z -19-
108625/15258 
Wethouder 
Feller 

Huur- en erfpachtrelaties havenkanaal 
Ooltgensplaat.  

Instemmen met het aangaan van een huur-
overeenkomst met WSV Ooltgensplaat onder 
de in dit advies genoemde voorwaarden.  

Conform advies besloten. 

     

2.22  Z -20-
120850/15278 
Wethouder 
Feller 

Rapportage interne controle 2019.  De rapportage interne controle 2019 voor ken-

nisgeving aannemen. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.23  Z -20-
121243/15546 
Wethouder 
Feller 

Afwijzen heroverweging verzoek verkoop 
grond achter Anne Franklaan te 
Middelharnis.  

1. Het verzoek verkoop grond in heroverwe-
ging opnieuw afwijzen; 

2. Verzoekers via een brief informeren over 
het genomen besluit. 

Conform advies besloten. 

     

2.24  Z -20-
123129/15594 
Wethouder 
Feller 

Recht van erfpacht Tramweg te Oude-
Tonge.  

1. Een traject in gang zetten binnen de kaders 
zoals aangegeven in dit advies. 

2. Nadere informatie en advies over het ver-
loop van het traject, ter verdere/definitieve 
besluitvorming, afwachten.  

Conform advies besloten. 

     

2.25  Z -19-
111763/15629 
Wethouder 
Feller 

Verkoop en aankoop grond nabij Kolfweg in 
Oude-Tonge (Project onrechtmatig 
grondgebruik).  

Een strook grond verkopen en een strook grond 
aankopen te Oude-Tonge. 

 

Conform advies besloten. 

     

2.26  Z -20-
121585/15790 
Wethouder 
Feller 

Advies toepassen hardheidsclausule t.b.v. 
toekenning van een voorziening voor 
leerlingenvervoer schooljaar 2020/2021. 

1. Een voorziening voor het leerlingenvervoer 
voor de leerling afgeven voor het vervoer 
van de opstapplaats in zijn woonplaats naar 
zijn school in Rotterdam en terug; 

2. De leerling, op basis van zijn leeftijd, op de 
peildatum 1 augustus van het schooljaar 
nog geen negen jaar oud, vervoeren met 
aangepast vervoer, de taxi; 

3. Voor dit besluit de hardheidsclausule, arti-
kel 23 van de Verordening Leerlingenver-
voer Goeree-Overflakkee 2015 toepassen; 
 

Conform advies besloten. 
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4. een beschikking afgeven voor meerjaren tot 
en met schooljaar 2023/2024, het school-
jaar dat de leerling 9 jaar wordt. 

     

2.27  Z -20-
122975/15719 
Wethouder 
Markwat 

Uitvoeringsplan ten behoeve van 
Grondstoffenbeleidsplan 2020-2025 
definitief.  

Instemmen om het Uitvoeringsplan Grondstof-
fenbeleidsplan GO ongewijzigd vast te stellen. 
Hierbij wordt opgemerkt dat de bij dit plan opge-
nomen bijlagen (1, 2 en 5 t/m 9) voorbeelden 
zijn. Deze specifieke bijlagen worden in de peri-
ode september – oktober 2020 juridisch nader 
uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd. 

Conform advies besloten. 

     

2.28  Z -20-
119683/15749 
Wethouder 
Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan 'Zernikeweg 
te Middelharnis'.  

Gemeenteraad adviseren bestemmingsplan 
‘Zernikeweg te Middelharnis’, zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.MDHZernikeweg2-BP30, onge-
wijzigd vast te stellen. De gemeenteraad voorts 
te adviseren geen Exploitatieplan vast te stellen 

Conform advies besloten. 

     

2.29  Z -15-
55430/15761 
Wethouder 
Markwat 

Medewerking verzoek Oost West Wonen 
verlaging verhuurdersbijdrage.  

De woningbouwcorporatie ondersteunen in haar 

verzoek tot vermindering van de Verhuurders-

heffing. 

Conform advies besloten. 

     

2.30  Z -20-
123864/15766 
Wethouder 
Markwat 

Intrekken omgevingsvergunning OV2020 
0107.  

De op 17 april 2020 verleende omgevingsver-
gunning met kenmerk OV2020-0107 intrekken.  

Conform advies besloten. 

     

2.31  Z -19-
118034/15777 
Wethouder 
Markwat 

Intrekken omgevingsvergunning 
LB09/1390.  

De op 22 juli 2009 verleende omgevingsver-
gunning met kenmerk LB09/1390 intrekken.  

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. 25 juni 2020.  -- 
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4  Uitnodigingen   

  1. Uitnodiging webinar 17 miljoen mensen en 1 boodschap d.d. 1 juli 2020.  -- 

     

5  Rondvraag.  -- 

      

6  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     
7  Notulen d.d. 23 juni 2020. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2020. 
 
secretaris, burgemeester, 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


