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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 8 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. 8 december 2020. Agenda B&W d.d. 8 december 2020 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  09:00 – 09:30 uur Presentatie voortgang 
Stad Aardgasvrij. 

Richard van As, Esther Slegh en Erik Roeland. Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -19-
111132/16463 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Nieuwe stap projectorganisatie Stad 
Aardgasvrij.  

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde pro-
jectstructuur en aanpassingen in de organi-
satie van het project Stad Aardgasvrij vol-
gens projectplan; 

2. Opdracht te geven tot uitvoering de daartoe 
benodigde aanvullende stappen. 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -20-
127798/16572 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Visie- en actieplan bedrijventerreinen 
Goeree-Overflakkee.  

1. Het rapport Update vraag en aanbod bedrij-
venterreinen Goeree-Overflakkee vaststel-
len.  

2. Het rapport als bouwsteen voor de omge-
vingsvisie gebruiken.  

Conform advies besloten. 
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3. Het rapport gebruiken als basis voor de her-
structureringsopgaven.  

4. De raad informeren conform concept-
raadsbrief. 

     

2.3  Z -20-
127174/16579 
Wethouder 
Markwat 

Voorontwerpbestemmingsplan 
Bosschieterstraat te Stellendam.  

1. In te stemmen met het voorontwerpbe-
stemmingsplan Bosschieterstraat te Stellen-
dam; 

2. Geen bijdrage in rekening te brengen bij de 
Hervormde gemeente Stellendam-
Melissant. 

Conform advies besloten. 

  Conformstukken   

2.4  Z -20-
120929/16387 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Advies commissie bezwaarschriften inzake 
bezwaar tegen opgelegde last onder 
dwangsom wegens overtreding van het 
maximaal toegestane bezinkselvolume in 
het bedrijfsafvalwater.  

In afwijking van het advies van de commissie 

bezwaarschriften: 

• bezwaar over de lengte van de begunsti-

gingstermijn gegrond verklaren; 

• als gevolg daarvan, het verzoek tot vergoe-

ding van de proceskosten honoreren. 

• Conform adviescommissie bezwaarschrif-

ten: 

• de overige bezwaren ongegrond verklaren; 

Een en ander conform een concept-besluit. 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -20-
127213/16447 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Verlengen collectieve 
overlijdensverzekering Zwitserleven.  

1. Instemmen met het afsluiten van een over-
eenkomst voor advisering bij totstandkoming 
van een overlijdensrisicoverzekering bij 
Zwitserleven 

2. Instemmen met verlenging van de collectie-
ve overlijdensverzekering bij Zwitserleven 
voor een periode van 5 jaar. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -20-
127577/16530 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Aanwijzing toezichthouders ROXY Security 
Oud en Nieuw 2020-2021.  

1. De medewerkers van ROXY Security aan-
wijzen als toezichthouder op grond van de 
APV én als onbezoldigd ambtenaar als be-
doeld in artikel 2, aanhef en onder d, van 

Conform advies besloten. 
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het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 
2017voor donderdag 31 december 2020 en 
vrijdag 1 januari 2021; 

2. Beide aanwijzingsbesluiten publiceren. 
     

2.7  Z -20-
126738/16580 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Beslissing op klacht.  1. Klacht ongegrond te verklaren, conform het 
advies van de klachtencommissie. 

2. De door de klachtencommissie benoemde 
aanbevelingen over te nemen voor verge-
lijkbare processen in de toekomst. 

3. Op de klacht te beslissen door de (con-
cept)brief aan klagers te versturen. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -20-
125240/16590 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Bezwaarschrift buiten behandeling stellen 
AVG-verzoek.  

Bezwaar ongegrond te verklaren. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -19-
111110/16622 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Toekenning restant subsidie Ouddorpse 
Reddingsbrigade 2020.  

U wordt voorgesteld om over 2020, aan de ORB 

het volledige gevraagde subsidiebedrag, van 

€ 49.999,-- toe te kennen en het verschil tussen 

dit bedrag en het reeds betaald budget, tot een 

totaal bedrag van € 9.999,-- te betalen. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -19-
113887/16648 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Update Regio Deal.  1. Kennisnemen van de memo betreffende de 
voortgang van de Regio Deal en de bijbeho-
rende plannen van aanpak; 

2. Kennisnemen van de memo voor de ge-
meenteraad en deze door sturen naar de 
raad. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -20-
121385/16262 
Wethouder 
Bruggeman 

Subsidieaanvraag 2021 Stichting CJG 
Rijnmond.  

1. Stichting CJG Rijnmond voor de periode van 
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 
een subsidie verlenen ten behoeve van de 
uitvoering van het overeengekomen basis-

Conform advies besloten. 
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pakket en aanvullend preventief pakket van 
de jeugdgezondheidszorg 0 – 18 jaar, inclu-
sief huisvesting en uitvoering van het Rijks-
vaccinatieprogramma; 

2. Met Stichting CJG Rijnmond een uitvoe-
ringsovereenkomst voor 2021 aangaan. 

     

2.12  Z -20-
126533/16293 
Wethouder 
Bruggeman 

Collegevoorstel ivm schriftelijke vragen 
PvdA 'gratis mondkapjes voor minima'.  

Verzenden raadsbrief. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -20-
126689/16423 
Wethouder 
Bruggeman 

Prestatiesubsidie 2021 St. Chr. 
peuterspeelzaal Prinses Amalia.  

Geadviseerd wordt om Stichting Chr. Peuters-

peelzaal ‘Prinses Amalia’ op basis van de Alge-

mene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 

2015 en de Subsidieregeling voorschoolse edu-

catie Goeree-Overflakkee voor 2021 subsidie te 

verlenen voor het bieden van voorschoolse edu-

catie in Ouddorp en hen middels beschikking 

hierover te informeren. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -20-
127152/16425 
Wethouder 
Bruggeman 

Prestatiesubsidies 2021 maatschappelijke 
initiatieven.  

Akkoord met voorgestelde subsidiebedragen. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -20-
124939/16464 
Wethouder Feller 

Grootschalige reparatie dak 
brandweerkazerne Den Bommel.  

Budget beschikbaar stellen voor grootschalige 
reparatie van het dak van de brandweerkazerne 
Beneden Oostdijk 20a Den Bommel. 

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -20-
127240/16507 
Wethouder Feller 

Verhuur extra strook grond en ontruimen 
overige in gebruik genomen grond naast 
Ratelaar te Melissant.  

1. Een extra strook gemeentegrond te huur 
aanbieden; 

2. Verzoeker aanschrijven de overige in ge-
bruik genomen grond te ontruimen voor 31 
december 2020. 

Conform advies besloten. 
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2.17  Z -20-
127775/16570 
Wethouder Feller 

Managementletter 2020.  1. Directie: De managementletter 2020 voor 
kennisgeving aannemen en vervolgens ter 
kennisname aanbieden aan het college. Uit-
voering van de aanbevelingen wordt via di-
rectie/teamleiders nader opgepakt, Control 
zal e.e.a. faciliteren; 

2. College: De managementletter voor kennis-
geving aannemen en deze via de audit-
commissie ter kennisname brengen aan de 
gemeenteraad. 

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -20-
127861/16607 
Wethouder Feller 

Aanbrengen ventilatie gemeentewerkplaats 
Tramweg in Oude-Tonge.  

1. Instemmen met het aanbrengen van ventila-
tie met warmteterugwinning bij de werk-
plaats in Oude-Tonge; 

2. Instemmen met het starten van de uitvoe-
ring voordat de benodigde middelen formeel 
beschikbaar zijn gesteld. 

Conform advies besloten. 

     

2.19  Z -20-
128078/16639 
Wethouder Feller 

Verhuur grond achter Zandpad te 
Middelharnis (89 m²) tegen voorgestelde 
huurprijs.  

De grond  achter Zandpad te Middelharnis, te-
gen voorgestelde huurprijs verhuren (gedeelte-
lijk). 

Conform advies besloten. 

     

2.20  Z -20-
123578/16321 
Wethouder 
Markwat 

Principeverzoek wijzigen bestemmingsplan 
Krammerdijk te Achthuizen van 
bedrijfswoning naar privéwoning.  

1. Instemmen met het ontwerpbestemmings-
plan Krammerdijk te Achthuizen; 

2. Het ontwerpbestemmingsplan Krammerdijk 
te Achthuizen voor een duur van zes weken 
ter inzage te leggen; 

3. Instemmen met concept anterieure over-
eenkomst Krammerdijk te Achthuizen. 

Conform advies besloten. 

     

2.21  Z -18-
96300/16548 
Wethouder 
Markwat 

Informatiebeveiligingsbeleid Suwinet 2020.  Informatiebeveilingsbeleid Suwinet 2020 vast-

stellen. (Ter kennisname directie, ter vaststelling 

naar college). 
 

Conform advies besloten. 

     

2.22  Z/20/167414/1656 Advies ter inzage legging concept 1. Een conceptbeschikking voor 6 weken ter Conform advies besloten. 
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6 
Wethouder 
Markwat 

omgevingsvergunning het realiseren van 
een 3e recreatie appartement Doelweg te 
Goedereede.  

inzage leggen; 
2. Indien geen zienswijzen worden ingediend 

de omgevingsvergunning inclusief bijbeho-
rende voorschriften conform artikel 2.12., lid 
1 onder a 3° verlenen. 

     

2.23  Z -20-
119036/16568 
Wethouder 
Markwat 

Aanpassing einddatum subsidieregeling 
gebiedsprogramma GO.  

De Subsidieregeling Gebiedsprogramma Goe-
ree-Overflakkee te wijzigen. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.24  Z -20-
126946/16591 
Wethouder 
Markwat 

Plaatsen ark ten behoeve van 
havenmeester WSV Het Bommelse Gors.  

1. In principe medewerking verlenen aan de 
watersportvereniging voor een ligplaats ten 
behoeve van de havenmeester; 

2. De Watersportvereniging informeren door 
middel van een brief. 

Conform advies besloten. 

     

2.25  Z -20-
125062/16598 
Wethouder 
Markwat 

Advies commissie bezwaarschriften inzake 
ingediend bezwaarschrift tegen 
omgevingsvergunning voor de bouw van 
een bedrijfsloods en de uitbreiding van een 
bestaande bedrijfsloods in Ouddorp.  

1. In afwijking van het advies van de commissie 
bezwaarschriften, de bezwaren van in totaal 
11 personen niet- ontvankelijk verklaren, 
omdat zij geen belanghebbende zijn; 

2. Conform adviescommissie bezwaarschriften: 

• de bezwaren van de overige bezwaar-
makers ontvankelijk verklaren; 

• het bezwaar omtrent overschrijding van 
de toegestane goothoogte gegrond ver-
klaren; 

• het aldus gebleken gebrek herstellen bij 
de beslissing op bezwaar door middel 
van binnenplanse afwijking; 

• de overige bezwaren ongegrond verkla-
ren; 

• het verzoek om vergoeding van de pro-
ceskosten afwijzen, 

een en ander conform een concept-besluit.  

Conform advies besloten. 

     

2.26  Z -20- Aanpassen tijdlijn vervangen Aanpassen collegevoorstel Z-19-116668/15090 Conform advies besloten. 
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122616/16629 
Wethouder 
Markwat 

bestuurssteiger te Middelharnis.  d.d. 28-1-2020 in tijdelijk renoveren van het ver-
ouderde deel van de bestuurssteiger (49 m1). 
Kosten bedragen € 35.000,00 wat wordt gedekt 
uit budget onderhoud kunstwerken.  

     

3  Dialoogavond d.d. 3 december 2020. 
Raadsvergadering d.d. 10 december 2020. 

 Besproken. 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Uitnodiging lichtjes oorlogsgraven d.d. 24 december 2020. De burgemeester zal aanwezig zijn. 

     

5  Ter informatie:   

  1. Brief inzake Geef de horeca toekomstperspectief d.d. 4 december 2020. Het college besluit de betreffende brief te onder-
steunen alsmede een brief aan de Minister-
President. 

  2. Mail voorstel college invulling d.d. 1 februari 2021.  

  a. Voorstel college invulling d.d. 1 februari 2021. Het college vult de aanwezigheid in. 

  3. Mail voorbereiding ALV 12 februari 2021 stavaza d.d. 3 december 2020. Vka. 

     

6  Rondvraag.  Het college stelt de raadsbrief met antwoorden 
op de raadsvragen van de fractie Eiland van 
Vrijheid inzake de RAD vast. 
 
Het college besluit een raadsbrief te verzenden 
inzake het justitieel onderzoek dat op dit moment 
plaats vindt inzake de N215. 
 
Het college besluit dat de nieuwjaarsreceptie de 
komende jaarwisseling geen doorgang zal vin-
den in verband met de coronamaatregelen. 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 8 december 2020. Vaststellen. Vastgesteld. 
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Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2020. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


