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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 9 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. 9 juni 2020. Agenda B&W d.d. 9 juni 2020 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  09:00 – 09:30 uur Presentatie restauratie Oude Raadhuis door 
Mathijs Witte, Bastiaan van der Kraats en Carry 
Berendsen (1meter98 architecten) 

Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -20-
121996/15630 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Verzoek toestemming tijdelijke bewoning 
recreatiewoning De Goede Ree te 
Goedereede.  

Geen toestemming verlenen voor het tijdelijk 
bewonen van de genoemde recreatiewoning.  

In afwijking van het ambtelijk advies wordt toe-
stemming verleend voor een periode van een half 
jaar met een mogelijkheid van verlenging wan-
neer er uitzicht is op definitieve huisvesting. 

     

2.2  Z -19-
112446/15634 
Wethouder 
Bruggeman 

Aanpassing startnotitie nieuw stelsel 
voorschoolse educatie 2020-2022.  

1. Vasthouden aan uitvoering van scenario 1; 
het opzetten van een gelijk stelsel binnen 
de financiële mogelijkheden van de 
gemeente en binnen huidige wet- en 
regelgeving met een voor alle aanbieders 
gelijk subsidiabel uurtarief (€ 9,75 voor 
2020); 

2. Instemmen met de aangepaste startnotitie 
Nieuw stelsel Voorschoolse Educatie 

Conform advies besloten. 
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Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

Goeree-Overflakkee 2020-2022; 
3. Een raadsvoorstel aanbieden aan de 

gemeenteraad.  

     

2.3  Z -20-
122871/15663 
Wethouder 
Bruggeman 

Pilot doorstroom maatschappelijke 
opvang Hobbemastraat Middelharnis.  

1. Instemmen met de start van een pilot door-
stroom maatschappelijke opvang Hobbe-
mastraat Middelharnis per 1 september 
2020; 

2. Instemmen met de inzet van incidentele 
middelen voor het gebruiksklaar maken van 
de voorziening en de tijdelijke bekostiging 
van de huur; 

3. Instemmen met de inzet van structurele 
middelen voor de te leveren individuele zorg 
aan de inwoners van de voorziening; 

4. Na positieve besluitvorming door alle be-
trokken partijen de samenwerkingsovereen-
komst ondertekenen.    

Conform advies besloten. 

     

2.4  Z -13-
15186/15499 
Wethouder 
Markwat 

Overname gronden BPO door 
gemeente.  

1. Akkoord gaan met de in dit advies geschets-
te lijn om te komen tot bestuurlijke besluit-
vorming over het al dan niet overnemen van 
de resterende gronden op BPO; 

2. Akkoord gaan met aantrekken van een ex-
terne projectleider die verantwoordelijk 
wordt voor de voorbereiding van de comple-
te interne besluitvorming hiervan; 

3. Een budget ter beschikking stellen t.b.v. ex-
terne ondersteuning en dit bedrag t.z.t. als 
voorbereidingskosten in te brengen in de 
grondexploitatie.  

Het college stemt in met de geschetste lijn met dien 
verstande dat er een interne projectleider komt die 
verantwoordelijk is voor het gehele project waarbij 
een bedrag van € 50.000,-- beschikbaar wordt ge-
steld voor inhuur van specifieke expertise.  

     

2.5  Z -20-
123398/15659 
Wethouder 
Markwat 

Expeditie Haringvliet 2020.  Met opdrachtnemers De Hoeksche Vaart en de 

Linquenda II een overeenkomst aangaan voor 

het uitvoeren van de veerdiensten over het Ha-

ringvliet over de periode 1 juli 2020 t/m 6 sep-

tember 2020.  

Conform advies besloten. 
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2.6  Z -20-

119718/15664 
Wethouder 
Markwat 

Het realiseren van een extra woning aan 
de Rijzenburgseweg. 

1. Niet instemmen met voorgelegd plan voor 
het realiseren van één extra woning en het 
aanleggen van een ontsluitingsweg aan de 
Rijzenburgseweg in Sommelsdijk; 

2. De initiatiefnemer de mogelijkheid geven tot 
planaanpassing waardoor gebruik gemaakt 
kan worden van de Ruimte voor Ruimte re-
geling.   

Het college besluit in afwijking van het voorstel wel 
in te stemmen met het voorgelegde plan onder 
voorwaarde dat er aandacht is voor de cultuurhisto-
rische elementen van de bestaande boerderij. 

     

2.7  Z -18-
105987/15689 
Wethouder 
Markwat 

Planning en uitvoering  werkzaamheden 
restauratie en groot  onderhoud raadhuis  
Middelharnis.  

1. Kennisnemen van de presentatie van 
1meter98 ten aanzien van restauratieplan; 

2. Kennisnemen van aanvullende onderzoeken 
en adviezen ter voorbereiding van de res-
tauratie van het raadhuis te Middelharnis; 

3. Besluiten over aanvullende werkzaamheden 
nadat kosten inzichtelijk zijn.  

Aangehouden. Het advies dient te worden aange-
vuld met een financiële paragraaf met dekking. 

     

  Conformstukken.   

2.8  Z -20-
122951/15661 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Klacht/verzoek uitleg gedrag boa.  Klacht verder buiten behandeling stellen.  Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -20-
121409/15487 
Wethouder 
Bruggeman 

Vaststelling subsidie peuteropvang en 
VVE 2019 St. Peutereiland.  

Subsidie 2019 aan de Stichting Peutereiland 
vaststellen en hen door middel van een vaststel-
lingsbeschikking informeren over de hoogte van 
deze subsidie. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -20-
121178/15593 
Wethouder 
Bruggeman 

Subsidievaststelling 2019 Stichting CJG 
Rijnmond.  

1. Instemmen met het vaststellen van de sub-
sidie over 2019 aan Stichting CJG Rijn-
mond, waarbij een deel van de verleende 
subsidie op grond van de aangeleverde do-
cumenten zal worden teruggevorderd; 

2. Stichting CJG Rijnmond van dit besluit in 
kennis stellen door het verzenden van een 
beschikking.  

Conform advies besloten. 
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2.11  Z -20-

122398/15631 
Wethouder 
Bruggeman 

Tijdelijke subsidieregeling corona-
initiatieven Goeree-Overflakkee.  

1. De tijdelijke subsidieregeling corona-initiatieven 
Goeree-Overflakkee vaststellen; 

2. Het subsidieplafond vaststellen op € 50.000,-; 
3. Aanvraagformulier vaststellen; en 
4. De regeling publiceren. 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -19-
117166/15657 
Wethouder 
Bruggeman 

Aanvragen kerngebonden 
projectsubsidie en leefbaarheidsfonds 
4de tranche 2020.  

1. Akkoord gaan om een kerngebonden project-

subsidie beschikbaar stellen aan de Dorpsraad 

Dirksland voor het realiseren van een kunstwerk 

bij de trambrug over het havenkanaal van Dirks-

land;  

2. Op grond van artikel 13b van de Subsidierege-

ling kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit Goe-

ree-Overflakkee akkoord gaan om meer dan 

50% van het beschikbare budget van de vierde 

tranche beschikbaar te stellen aan de aanvraag 

van de dorpsraad Dirksland voor het realiseren 

van het kunstwerk bij de tramburg en 

3. De aanvrager schriftelijk in kennis stellen van 

het besluit.  

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -19-
118368/15526 
Wethouder 
Markwat 

Beschikbaarstelling krediet als 
aanvulling op te nemen 
verkeersmaatregelen in de Langeweg ter 
hoogte van de Beroepscampus te 
Sommelsdijk.  

1. Instemmen met het uitvoeringsplan Project Lan-

geweg; 

2. Hiervoor het benodigde krediet, ad € 1.356.500, 

beschikbaar stellen; 

3. Instemmen met de financiële dekking, zoals 

aangegeven in het hoofdstuk ‘kos-

ten/baten/dekking’.  

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -19-
112223/15665 
Wethouder 
Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan Nolledijk 
21A, Nolledijk tussen nummer 15 en 17  
en Vissersdijk naast 47 Middelharnis.  

Het bestemmingsplan Nolledijk 21A te Melissant ter 
vaststelling aanbieden aan de raad. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -20-
122746/15669 
Wethouder 
Markwat 

Uitspraak voorzieningenrechter inzake 
verleende omgevingsvergunning voor de 
bouw van een woning in Achthuizen.  

Uitspraak voor kennisgeving aannemen.  Conform advies besloten. 
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2.16  Z -20-
122828/15690 
Wethouder 
Markwat 

Beantwoording raadsvragen.  Instemmen met beantwoording raadsvragen. 
Raadsbrief ter beantwoording aan raad sturen. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -20-
122740/15699 
Wethouder 
Markwat 

Beantwoording raadsvragen 
bescherming bunkers op Goeree-
Overflakkee.  

Instemmen met beantwoording raadsvragen. 
Raadsbrief ter beantwoording aan raad sturen. 
 

Conform advies besloten. 

     

3  Dialoogavond d.d. 4 juni 2020.   Besproken. 

     

4  Uitnodigingen.  -- 

    

5  Ter informatie. -- 

     

6  Rondvraag.  Het college verleent SVHW toestemming ge-
bruik te maken van de hardheidsclausule in het 
kader van de verordening toeristenbelasting. 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     
8  Notulen d.d. 9 juni 2020. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 9 juni 2020. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 

 


