
  



Verantwoording collegeperiode 2013-2018 
Een (beknopte) beschrijving per thema van wat is gerealiseerd en 
een doorkijk naar de toekomst 
 

Thema 1: Openbare orde en veiligheid  
 

 Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 is samen met het uitvoeringsprogramma 
vastgesteld.  
 

 Politiebureau te Sommelsdijk is omgevormd tot een brandweerkazerne voor de 
blusgroepen Middelharnis en Sommelsdijk. Gemeente heeft bestuurlijk heel fors ingezet 
om de opkomstlocatie van de politie in deze brandweerkazerne te kunnen borgen.  
 

 Het schoolveiligheidsplan is vastgesteld. Dit is een convenant dat ten doel heeft om tot 
eenduidige en sluitende afspraken te komen ten behoeve van het voorkomen en 
bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en het creëren van een (sociaal) 
veilig klimaat op en rondom de VZ-scholen. Op basis van dit convenant is bij elke school 
een veiligheidsaudit uitgevoerd door HALT. Dit heeft geresulteerd in conclusies en 
aanbevelingen op verschillende veiligheidsthema’s. Deze zijn of worden 
geïmplementeerd in een eigen veiligheidsplan. 
 

 Integrale Handhavingsnota Gemeente Goeree-Overflakkee 2014-2017 is door het college 
vastgesteld. Ter uitvoering van deze nota wordt er jaarlijks een 
Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) vastgesteld. 
 

 Handhavingsprotocol Horeca Voorne-Putten/Goeree-Overflakkee is door het college 
vastgesteld. Samen met de gemeenten op Voorne-Putten is een eenduidig 
handhavingsprotocol vastgesteld die ook voor de horecaexploitant helderheid geeft over 
de wijze van handhaving met betrekking tot de horeca-inrichtingen. 
 

 Preventie- en handhavingsplan alcohol is vastgesteld. Dit plan geeft inzicht in de wijze 
waarop de gemeente invulling geeft aan alcoholpreventie en handhaving mede vanuit de 
Drank- en Horecawet (DHW). 
 

 Samen met de gemeente Schouwen-Duiveland is een handhavingsconvenant 
vastgesteld wat uit gaat van verdergaande samenwerking op het gebied van handhaving 
openbare ruimte en de DHW, waarbij BOA’s ook bevoegd zijn om op elkaars grondbied 
taken uit te voeren. 

 

 Met de gemeenten op Voorne-Putten is een zogenaamd Damocles beleid vastgesteld. 
 

 Er zijn op Goeree-Overflakkee twaalf buurtpreventieteams 
actief. Sinds 2015 bestaan er WhatsApp-groepen 
Buurtpreventie (GOalert). Gebruikers kunnen met WhatsApp 
gratis berichten uitwisselen over verdachte situaties en 
daarvoor 112 bellen. GOalert heeft een dekkend netwerk. In 
elke woonkern zijn er groepen actief. Inmiddels zijn er al meer 
dan 2000 deelnemers. Hierbij wordt ook een toename van de 
meldingsbereidheid geconstateerd. 
 

 Het nieuwe BIBOB-beleid op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar bestuur (BIBOB) is door het college vastgesteld. Dit wordt toegepast 
op de thema’s Drank- en Horecawet, Exploitatievergunning, Vastgoedtransacties, 
omgevingsvergunningen bouw, inkoop en aanbestedingen. 
 

 Door het college is een Visie Bevolkingszorg gemeente Goeree-Overflakkee vastgesteld. 
Deze visie geeft aan op welke wijze er in onze gemeente crisishulpverlening zal worden 



georganiseerd. Nu de invulling van de fijnstructuur is afgerond zal deze visie in onze 
organisatie worden geïmplementeerd. 

 

 In overleg met de ondernemers (incl. horeca) van de BIZ-zone worden de mogelijkheden 
van publiek cameratoezicht onderzocht als alternatief voor het project SUS-wachters. 
Onderzoek naar de wijze van beveiliging van het City Center Goeree-Overflakkee vindt 
plaats. Aan de hand van incidentencijfers en sfeerrapportages van de politie en BOA’s 
dient de noodzaak van de inzet van publiek cameratoezicht te worden aangetoond. In 
samenwerking met de Stichting BIZ CCGO wordt dit nader uitgewerkt. 
 

 Het Havenveiligheidsplan is door de burgemeester, conform de Havenbeveiligingswet, 
vastgesteld en goedgekeurd door de Minister van Infrastructuur en Milieu. 
 

 De Havenverordening is vastgesteld en deze is van toepassing voor de gemeentelijke 
havens te Middelharnis en Stad aan ’t Haringvliet en de havens te Den Bommel, 
Ooltgensplaat, Oude-Tonge, oude haventje Stellendam en de Galathesehaven. 
 

 Op 1 september 2017 is voor een periode van drie jaar Buurtbemiddeling van start 
gegaan. Buurtbemiddeling is een voorziening ‘voor en door bewoners’, waarbij getrainde 
vrijwilligers bemiddelen bij overlast, ruzie of irritaties tussen buren of buurtgenoten. Het 
kan gaan om situaties als geluidsoverlast, pesterijen, vervuiling, gebruik van 
gemeenschappelijke ruimten, onenigheid over heggen, bomen, schuttingen en gebruik 
van parkeerplaatsen, huisdieren en kinderen of jongeren die overlast bezorgen. 

 

  



Thema 2: Verkeer en Vervoer 
 
OV nieuwe concessie 
Eind 2015 is een nieuwe concessie voor het vervoersgebied HWGO in werking getreden. De 
gemeente is hier nauw bij betrokken geweest. Het busvervoer wordt sindsdien door 
Connexxion verzorgd. De contacten met Connexxion zijn goed. Signalen vanuit de bevolking 
worden altijd met de vervoerder besproken en waar mogelijk worden verbeteringen 
doorgevoerd.  
 
OV invoering R-net 
In goed overleg met de provincie is het R-net 
ingevoerd. Het R-net voorziet in snel en hoogfrequent 
busvervoer. Oorspronkelijk zou deze lijn gaan rijden 
tussen Rotterdam-Zuidplein en Oude-Tonge. Wij 
hebben de provincie gevraagd de lijn te verlengen tot 
(het ziekenhuis te) Dirksland. Die inspanningen 
hebben het gewenste resultaat opgeleverd. 
 
Aansluiting bij FOGO 
Een goede bereikbaarheid is niet alleen van belang 
voor het woon- en werkverkeer, maar ook voor het bedrijfsleven. Om de belangen van deze 
doelgroep te kennen, zijn we bij de FOGO (Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-
Overflakkee) aangesloten. Het doel van deze federatie is het behartigen van de belangen 
van alle ondernemers op Goeree-Overflakkee. 
 
Aansluiting bij Kamer Zuidwest  Voorne-Putten 
Eén van de belangrijke ontsluitingsweg van onze gemeente vormt de N57. Deze weg takt 
aan op de N218 en A15. Deze wegen liggen op Voorne-Putten. Omdat aanpassingen in het 
wegennet gevolgen (kunnen) hebben voor onze gemeente, zijn we bij het verkeersoverleg 
aldaar (de Kamer Zuidwest) aangesloten. Hierdoor vindt maximale afstemming plaats en zijn 
we voor lobbytrajecten als beide regio’s georganiseerd. 
 
Aansluiting bij Bereikbaarheidsoverleg Hoeksche-Waard 
Sinds de openstelling van de A4 Zuid is de A29 aanzienlijk drukker geworden. Omdat deze 
weg grotendeels in de Hoeksche-Waard ligt en de A29 ook voor de bereikbaarheid van onze 
gemeente van groot belang is, hebben we aansluiting bij deze regio gezocht in het kader van 
afstemming en lobby.  
 
N215 omlegging Dirksland-Melissant 
De provincie heeft besloten tussen Dirksland en Melissant een nieuw wegvak voor de N215 
aan te leggen. Na een lange voorbereidingsprocedure - waarbij onze gemeente intensief is 
betrokken - is op 14 februari 2018 de 
starthandeling voor deze werkzaamheden 
verricht. 
 
Ook de toegang tot Melissant bij de Molendijk 
maakt onderdeel van de plannen uit. Als gevolg 
van de gewijzigde omstandigheden is het nodig 
de entree van Melissant anders vorm te geven. 
Op voorstel van de gemeente zal daar nu een 
Shared Space worden aangelegd. Ook de 
dorpsraad Melissant wordt bij deze planvorming 
betrokken.  
 
N215 ontsluiting Nieuwe-Tonge 
De ontsluiting van Nieuwe-Tonge op de N215 vormt al jaren een belangrijk aandachtspunt. 
De achterliggende jaren is - samen met provincie, waterschap en  onze gemeente - een 
verbeterplan voorbereid. Het betreft een ambitieus plan waar onze gemeente intensief bij 
betrokken is. Om de verkeersafwikkeling in de kern Nieuwe-Tonge beter te laten verlopen, 



hebben wij ervoor gepleit, een extra ontsluitingsweg op de Oudelandsedijk te realiseren. 
Onze inspanningen hebben ertoe geleid, dat deze weg aan de scope van het plan is 
toegevoegd. Ook hebben wij ons hard gemaakt voor de aanleg van een vrijliggend fietspad 
tussen Nieuwe-Tonge en Middelharnis. Dat heeft het niet gehaald, maar in plaats daarvan 
zal de parallelweg nu worden verbreed. 
 
Vanwege de complexiteit heeft de uitvoering van het plan helaas geruime tijd op zich laten 
wachten. In oktober 2017 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen onze 
gemeente en de Provincie. Dit heeft er toe geleid dat een uitvoeringsbelsuit aan PS over de 
projecten N215 is voorgelegd waarbij de ontsluiting Nieuwe-Tonge prioriteit in de uitvoering 
heeft gekregen. PS heeft hier in januari 2018 positief toe besloten.  
  
N215 transformatie rotonde Middelharnis-Sommelsdijk 
Door de jaren heen is de verkeersintensiteit op de rotonde dusdanig toegenomen, dat de 
capaciteit niet langer toereikend is. Wij hebben dit bij verschillende gelegenheden bij de 
provincie kenbaar gemaakt. Daarop is een verbeterplan opgesteld, waar onze gemeente 
intensief in heeft geparticipeerd. Het plan voorziet in de aanleg van een dubbel-
strooksrotonde met westelijke bypass. Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente is in het 
plan een tunnel voor fietsers onder de rotonde opgenomen, zodat de honderden fietsers die 
daar nu dagelijks passeren de route in de toekomst veilig kunnen vervolgen. 
 
N57 
In het begin van de collegeperiode heeft Rijkswaterstaat de wens geuit de N57 te willen 
verbeteren. Omdat die wens ook bij de gemeente leefde, is RWS gevraagd in de 
middenberm een barriër te plaatsen. RWS heeft dat verzoek (o.a. andere vanwege de hoge 
kosten) niet gehonoreerd. In plaats daarvan zijn op de middenberm zgn. broodjes bevestigd. 
Wij hebben onze teleurstelling hierover uitgesproken. Via de Kamer Zuidwest hebben wij 
vernomen van de lobby om de N57 - voor zover gelegen op Voorne-Putten - te verdubbelen. 
Omdat deze weg ook voor onze gemeente van groot belang is, ondersteunen wij deze lobby. 
 
N59 Energy Highway 
Veel energie is gestoken in het dossier N59. Wat is begonnen met een inventarisatie van 
verkeersongevallen op de N59 over een groot aantal jaren, heeft uiteindelijk geleid tot een 
samenwerking tussen de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de gemeenten Goeree-
Overflakkee en Schouwen-Duiveland en een aantal maatschappelijke organisaties om de 
N59 bij de minister V&W onder de aandacht te krijgen. Dit heeft ertoe geleid dat de N59-
problematiek in oktober 2016 in het BO-MIRT is besproken, alwaar de minister een 
onderzoek naar de N59 heeft toegezegd. Op grond van dit onderzoek en het hieruit 
voortgekomen projectplan heeft de minister in het BO-MIRT van december 2017 een  krediet 
beschikbaar gesteld om in de N59 te  investeren in maatregelen op het gebied van veiligheid 
en duurzaamheid (smart mobility). In totaal ligt er een maatregelen pakket van 10,4 miljoen 
euro. Dit zullen rijk en regio gezamenlijk financieren. Hiervoor wordt in het voorjaar 2018 een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Rijk, provincie(s) en de beide regio 
gemeenten. De uitvoering van deze maatregelen zal plaatsvinden in de periode 2018-2024. 
 
Duurzaam Veilig 
De afgelopen jaren hebben talrijke riolerings- /wegreconstructies plaatsgevonden. In al die 
gevallen worden maatregelen conform het principe ‘Duurzaam Veilig’ aangebracht. 
 
Verkeerscirculatieplan (VCP) Ouddorp vastgesteld en in uitvoering 
Ter verbetering van de verkeersveiligheid en de -afwikkeling in Ouddorp is een nieuw VCP 
voor deze kern opgesteld. De verbeterpunten uit dit plan worden momenteel uitgevoerd. 
Belangrijk projecten zijn o.a. de aanleg van extra parkeergelegenheid ‘Goudsmiene’ en de 
transformatie van de kruising Oosterweg/Bredeweg in een enkelstrooksrotonde. 
 
VCP Middelharnis in voorbereiding 
Ter verbetering van de bereikbaarheid, de doorstroming en de verkeersveiligheid is een 
VCP-macro voor Middelharnis-Sommelsdijk opgesteld. Aan de gemeenteraad is een eerste 
opzet van uitwerking gepresenteerd uitgaande van een randwegenstructuur. Om uiteindelijk 



een juiste beslissing te kunnen nemen of deze structuur de juiste verkeerskundige oplossing 
blijkt te zijn (in het licht van de vele ontwikkelingen die plaatsvinden in Middelharnis zoals 
gebiedsontwikkeling, economische- en maatschappelijke ontwikkelingen), vindt op dit 
moment een aanvullend onderzoek plaats. Het streven is om in de eerste helft van 2018 het 
VCP Macro definitief in besluitvorming richting de raad te brengen.  
 
VCP Oude-Tonge evaluatie 
Momenteel wordt het VCP voor het centrum van Oude-Tonge in samenwerking met de 
dorpsraad en ondernemersvereniging Oude-Tonge geëvalueerd. 
 
Ambassadeurschap verkeersveiligheid en verkeersveiligheidprojecten 
In samenwerking met het ROV Zuid-Holland zijn veel 
projecten opgestart en lopende in het kader van 
verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding. De 
portefeuillehouder V&V heeft zich verbonden aan het 
ambassadeurschap voor de meerjarige campagne Maak een 
punt van nul verkeersslachtoffers. Doel hiervan is iedereen 
in de regio Goeree-Overflakkee (overheid, organisatie, 
bedrijven en individuele weggebruikers) enthousiast en 
verantwoordelijk te maken voor het bevorderen van 
veiligheid in het verkeer. Diverse scholen zijn in dit kader al 
gecertificeerd voor het School op Seef keurmerk (PO) of 
draaien mee in het Totally Traffic programma. Ook met VVN 
en andere organisaties op het eiland wordt in dit kader ook 
veel aandacht besteed aan de doelgroep ouderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



Thema 3: Ruimte en Wonen 
 
Wonen:  

 In 2014 is een Woonvisie vastgesteld. Daaraan 
gekoppeld is een woningbouwprogramma 
opgesteld en tussentijds geactualiseerd. Hiermee 
werd een onderbouwing geleverd voor de toets aan 
de ladder voor duurzame verstedelijking. In 2017 is 
de Woonvisie vernieuwd. 
 

 In 2016/2017 is de visie op sanering van 
woningbouwlocaties vastgesteld, om de ijzeren 
voorraad aan in de woningbouwprogrammering 
opgenomen plannen die nooit tot realisatie kwamen, te doorbreken. Bij deze 
ontwikkelingen heeft goede afstemming met de provincie Zuid-Holland plaatsgevonden. 
Vanuit de provincie is regelmatig meegedacht bij door de gemeente gewenste 
ontwikkelingen.  

  

 Er zijn gezamenlijke prestatieafspraken met de vier woningcorporaties tot stand gebracht. 
Daaruit vloeit voort dat de corporaties tot een gezamenlijke wijze van woningtoewijzing 
(aanbodmodel) zijn overgegaan. De corporaties bereiden inmiddels een fusie voor. 
 

 De gemeente biedt starters-, blijvers- en duurzaamheidsleningen aan.  
 

 De gemeente Goeree-Overflakkee is sinds de herindeling 
getransformeerd van een krimpregio naar een regio waar kansen zijn 
gerealiseerd op het gebied van banen, toeristische overnachtingen en 
toename bedrijven. Het inwoneraantal is sinds 2013 met circa 900 
inwoners gegroeid.  

 
Ruimte: 

 Er is een nieuwe welstandsnota (Nota Ruimtelijke kwaliteit) ontwikkeld. In deze nota is 
overbodige regelgeving geschrapt en zijn heldere criteria opgenomen, waarbij het 
welstandsbeleid aansluit bij de beschermwaardigheid van het straatbeeld en diverse 
locaties welstandsvrij gemaakt zijn. Op basis van deze nota wordt in toenemende mate 
ambtelijk getoetst. 
 

 Er is een beleid ontwikkeld voor het bouwen van nieuwe woningen in zandwallen- en 
lintengebieden, waarmee de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied kan worden 
gereguleerd. 
 

 Vrijwel alle bestemmingsplannen zijn inmiddels geactualiseerd en digitaal raadpleegbaar 
voor de inwoners en bedrijven van de gemeente. 
 

 De beoordeling en verlening van omgevingsvergunningen is gedigitaliseerd en de 
processen zijn vereenvoudigd, zodat de doorlooptijd aanmerkelijk is verkort en veel papier 
wordt bespaard. 
 

 De structuurvisie is in 2014 herzien om de gemeentelijke regie ten aanzien van het 
windbeleid in te vullen. In 2017 is een start gemaakt met de planologische vaststelling en 
vergunningverlening voor de windlocaties.  
 

 Diverse woningbouwprojecten zijn gestart of afgerond, waarbij er ondanks de crisis nooit 
een algehele stilstand in de woningbouw op het eiland is ontstaan. Dit is mede te danken 
aan de bereidheid van de gemeente om flexibel mee te denken/bewegen in oplossingen. 
Te noemen zijn bijvoorbeeld: de Lindenlaan in Ooltgensplaat, de zuidrand van Stad aan ’t 
Haringvliet, de oude gemeentewerf en de Westplaat in Middelharnis, de zuidrand van 
Dirksland, de Nieuwe Oostdijk in Goedereede, Welgelegen Ouddorp. 
 



 Diverse kleine en grote recreatieve ontwikkelingen zijn of worden gerealiseerd op het 
eiland, van de Galathese haven bij 
Ooltgensplaat tot Ouddorp Duin/Ouddorp Bad. 
 

 De totstandkoming van innovatieve 
grootschalige zonnevelden bij Melissant, 
Ooltgensplaat en Middelharnis is gefaciliteerd. 
 

 Ter voorbereiding op de komende 
Omgevingswet heeft een herziening van de 
regionale structuurvisie plaatsgevonden, waarmee een innovatieve wijze van omgaan met 
woningbouwinitiatieven is vastgelegd, gericht op o.m. participatie, kwaliteit en 
duurzaamheid. Voorts wordt in Den Bommel met inwoners op experimentele wijze 
gewerkt aan een plan, waarbij co-creatie wordt ingezet, om bestaande kwaliteiten te 
versterken, in te zetten op gezondheid, bewegen, ontmoeten en de dorpsidentiteit. 
 

 Verder is gewerkt aan een nieuwe aanpak van de bescherming en het beheer van het 
cultuurhistorische zandwallen- en schurvelingengebied in Ouddorp. Deze is in januari 
vastgesteld. 

 

 Gebiedsontwikkeling Stellendam is opgezet in goede samenwerking met RVB, RWS en 
provincie. 

 
De grondbedrijfsfunctie (het ‘grondbedrijf’) 
Met de samenvoeging van de oude gemeenten en de totstandkoming van de nieuwe 
gemeente werd ook de functie van planeconoom gestart. De eerste actie vanuit 
planeconomie was de gemeentelijke grondbedrijfsfunctie in beeld krijgen en optimaliseren. 
Na een quickscan van de grondexploitaties in 2013 is vanaf 2014 aan de hand van het 
Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) de raad geïnformeerd over de actieve 
grondexploitaties inclusief de risico’s, de strategische grondposities en de ontwikkelingen die 
via passief grondbeleid mogelijk worden gemaakt (inclusief risico’s).  
 
Het bestuurlijk doel was om inzicht te krijgen in de diverse grondbedrijfsactiviteiten en 
daarnaast grip te krijgen op en sturing te geven aan het grondbedrijf, teneinde risico’s voor 
de gemeente te beperken en de opbrengsten te optimaliseren. Met het jaarlijks proces van 
MPG en tussentijdse Eindejaarsrapportage MPG is dit doel bereikt. Om grip te houden en 
sturing te geven is het belangrijk om deze jaarlijkse cyclus voort te zetten. 
 
Het grondbeleid 
Met de start van de nieuwe gemeente werd ook, bottum-up, gewerkt aan beleid op de 
gemeentelijke grondposities. De Kadernota Grondbeleid werd op 13 oktober 2013 door de 
gemeenteraad vastgesteld. Hierin doet de raad kaderstellende uitspraken over het te voeren 
grondbeleid. 
 



De insteek van de Kadernota Grondbeleid is om kansen te bieden waar dat mogelijk is en 
voorzichtigheid te betrachten waar nodig. De mogelijkheden uit de Grondexploitatiewet 
(onderdeel van de Wro) worden optimaal benut, daarbij rekening houdend met maatwerk per 
plan. Uit oogpunt van een gezonde grondbedrijfsfunctie werken we daar waar het kan met 
een passief en faciliterend grondbeleid. Daar waar meer stimulering nodig is werken we 
actief en in samenwerking met ontwikkelende partijen. Aan de keuze van het te voeren 
grondbeleid ligt een financiële verkenning en risicoanalyse ten grondslag. Bij iedere stap 
binnen het planproces zijn de financiële risico’s in beeld gebracht en zijn zo nodig 
risicomaatregelen genomen. 
 
Strategie en visie vanuit het grondbedrijf 
Vanuit de vakafdelingen Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken ontstaan diverse 
initiatieven voor gebiedsontwikkeling. De rol van planeconomie is om overzicht te creëren en 
grip te houden op de interactie tussen deze ontwikkelingen. Daarnaast zijn er vanuit het 
grondbedrijf en vanuit het gemeentelijk vastgoed strategische gronden met potentie. Denk 
daarbij ook aan vrijkomend maatschappelijk vastgoed. 
Door middel van de Programma-monitor Grondbedrijf wordt per kern integraal inzicht 
geboden in de gebiedsontwikkelingen op het gebied van woningbouw 
(woningbouwprogramma), gemeentelijke grondposities, ruimtelijke en financiële 
haalbaarheid en juridische kaders. 
 
Per kern is een (statische) kaart beschikbaar met daarop de ontwikkellocaties. Via het 
Regieteam wordt op bestuurlijk niveau richting gegeven aan de ontwikkelingen per kern. Het 
Regieteam bestaat uit de portefeuillehouders Grondbedrijf/Vastgoed, Wonen/RO en 
Economische Zaken/Onderwijs met ambtelijke inzet vanuit dezelfde thema’s (planeconoom, 
senior vastgoed, senior EZ, beleidsadviseur Wonen).  

  



Thema 4: Beheer Buitenruimte 
 
Civiele projecten: 

 Basisrioleringsplan Goeree-Overflakkee  

 Gemeentelijk Rioleringsplan 

 Wegbeheersplan 

 Onderhoudsplan kunstwerken 

 Groenbeheerplan 

 Jaarlijkse asfaltbestekken 

 Meerjarige onderhoudsbestekken 

 Bouw- en woonrijp maken van diverse bestemmingsplannen 

 Diverse rioleringsbestekken, zowel vervanging van riolering, 
relining van de riolering maar ook vervangen van pompen, 
gemalen e.d. één en ander conform het GRP. Hiervoor is 
jaarlijks ruim 2 miljoen beschikbaar. 

 Reconstructie van wegen. Conform het Wegenbeheersplan is 
hier jaarlijks ruim 1 miljoen voor beschikbaar. Dit bedrag komt 
bovenop de jaarlijkse onderhoudsbudgetten, die regulier in de 
begroting zijn opgenomen. 

 Uitbreiding/aanleg begraafplaatsen Sommelsdijk en Ouddorp  

 Pilot onkruidbestrijding op verhardingen 

 Realisatie aanlegsteiger waterbus Stellendam 

 Aanbesteding wagenpark buitendienst 

 Havenhoofd Middelharnis (restauratie RTM-ponton en aanleg perron) 
 

Bouwkundige projecten: 

 Verbouw en renovatie zwembad Zuiderdiep  

 Restauratie kerktoren Ouddorp 

 Verbouw en groot onderhoud Diekhuus 

 Verbouw Pascal 40 tot gemeentewerk, district Midden, 
dakrenovatie, plaatsen zonnepanelen  en vervanging cv en 
luchtbehandelingsinstallatie 

 Restauratie kerktoren Melissant 

 Restauratie kerktoren Herkingen 

 Verbouw/renovatie Raad- en Polderhuis Ouddorp (museum, trouwzaal, bibliotheek en 
Rabobank) 

 Dakrenovatie Dorptienden en vervanging luchtbehandelingsinstallatie 
 
Openbare verlichting: 

 Nieuw contract City Tec 

 Vervanging van meer dan 3.400 armaturen 

 Aanbesteding renovatie en onderhoud openbare verlichting 

 Beleidsplan openbare verlichting en uitvoeringsplan 
vastgesteld. 

 
Afvalinzameling: 

 Europese aanbesteding voor inzameling en verwerking oud 
papier en karton 

 Uitzetten van 12.000 blauwe containers voor oud papier, 
inclusief de communicatie rondom dit project en opleiden van vrijwilligers 

 Nieuw contract voor verwerken PMD-afval  
 
Organisatie van de buitendienst 
In deze collegeperiode is de buitendienst van de gemeente omgevormd naar een meer 
zakelijke buitendienst, één buitendienst met dezelfde aanpak. Ingezet is op 
gedragsverandering van de medewerkers en een betere samenwerking tussen de drie 
districten. Daarnaast worden materialen uitgewisseld wat een kostenbesparing oplevert. 



Thema 5: Leefstijl 
 
Vanuit het coalitieakkoord “Samen voor een 
sterk Eiland 2013-2015” en op basis van het 
visiedocument “Visie op de inrichting van het 
sociaal domein op Goeree-Overflakkee” zijn de 
aandachtpunten voor de wijze waarop inwoners 
worden gestimuleerd en in staat gesteld worden 
(ondanks eventuele beperkingen) deel te 
nemen aan het maatschappelijk leven vertaald 
in doelen en subdoelen in het begrotingsthema 
“Leefstijl”. 
 
Met de overheveling van taken in 2015 
(jeugdhulpverlening en extramurale begeleiding) 
is de gemeentelijke verantwoordelijkheid behoorlijk gegroeid. De overname van de 
verantwoordelijkheden tijdens de start van deze decentralisatie-opdrachten is goed verlopen, 
ondanks een moeizame overdracht van cliëntgegevens.  
 

 Er is in relatief kort tijdsbestek veel gerealiseerd vooral gericht op continuering van zorg in 
de nieuwe zorgdomeinen.  

 De eerste jaren kenmerken zich door wegwijs te worden in de nieuwe taken; het 
uitproberen van vernieuwende werkwijzen in pilots en op een vernieuwende manier met 
kernen en buurten omgaan.  

 Er is door inzet van preventie en vroegsignalering aantoonbaar minder dure zorg ingezet 
maar wel meer uitgegeven aan voorliggende preventieve voorzieningen.  

 Ook is de onafhankelijke cliënt ondersteuning 
ontwikkeld en de cliënttevredenheid neemt toe. Er 
is een tendens waarneembaar dat ouderen langer 
thuis kunnen blijven wonen en ook actiever 
participeren in de samenleving.  

 Er zijn veel initiatieven ontwikkeld om gezond 
gedrag te stimuleren zowel onder jongeren als 
ouderen.  

 Voor kinderen uit gezinnen die in armoede 
verkeren zijn er samenhangende initiatieven 
ontwikkeld om hen meer kansen te geven. 

 Er zijn veel activiteiten ontplooid in het kader van 
stimuleren, waarderen en faciliteren van 
vrijwilligers.  

 De overlegstructuur binnen het voorschool/onderwijsdomein is aangepast waardoor de 
samenwerking tussen onderwijs en gemeente is verbeterd. 

 Leerplicht participeert stevig in het zorgnetwerk. 

 De financiële consequenties van de toevoeging van de nieuwe decentralisatie-onderdelen 
aan het gemeentelijke sociaal domein zijn, zonder enige beperking voor een inhoudelijk 
goede aanpak, beheersbaar gebleven. 

 
Zoals onder andere uit de evaluatie van het sociaal domein en de GRIP-rapportages blijkt, 
ligt er nog een grote opgave om tot doorontwikkeling te komen. Hierbij wijkt de gemeente 
Goeree-Overflakkee niet af van een landelijke trend. De gemeente Goeree-Overflakkee is 
ambitieus op vele gebieden. Hieronder wordt een opsomming gegeven: 
 

 (Door)ontwikkelen van burgerkracht (sociale vitaliteit) 

 Ontwikkelen systematische preventie-activiteiten 

 Ontwikkelen (nòg) vroegtijdiger onderkenning van problematiek 

 Levensloopbestendigheid stimuleren (en intramurale zorg voorkómen) 



 Verder implementeren van de nieuwe visie binnen team Jeugd en Gezin waarin de 
eenduidige aansturing, het werken met 1G1P (één gezin, één plan) en het nieuwe 
werkproces is vastgesteld 

 Verbeteren van de samenwerking met Jeugdbescherming en Veilig Thuis  

 Onderzoek naar de optimale integrale gemeentelijke inzet voor de doelgroep 
dagbesteding/beschut werk 

 Aandacht voor privacy, en welke gevolgen dit heeft voor het maken van keuzen in welke 
casusinformatie màg worden gedeeld 

 Ontwikkelen van een “dashboard sociaal domein”, waarmee gemonitord wordt op het 
behalen van maatschappelijke doelen en 
waaraan sturingsinformatie kan worden 
ontleend.  

 Faciliteren van het Jeugdondersteuningsteam 
met een goede aansturing 

 Actualisatie van het Jeugdbeleidsplan 

 Het formuleren van een Wmo-beleidsplan, 
waarin zowel de al bestaande als de nieuwe 
taken worden benoemd. 

 Op bestuurlijk niveau trachten CZ te bereiken 
voor de samenwerking in de Villagedeal. 

 Meer aandacht voor de impact van armoede op 
individuele gezondheid.  

 Meer integraal kijken naar de 
ondersteuningsvragen, door (nog) meer de vraag achter de vraag te achterhalen.  

 Sport als instrument inzetten ter verwezenlijking van gezondheidsdoelstellingen. 

 Lokale sportaanbieders (en anderen) stimuleren gezondheid nadrukkelijker te betrekken 
binnen de uitvoering van het sportbeleid.  

 Bekijken hoe de website GOvoorelkaar nog beter kan worden benut, zodat hier voor de 
vrijwilligers alle informatie te vinden is die men zoekt.  

 
De gemeente heeft de inkomsten en uitgaven binnen het begrotingsthema tot nu toe op 
orde. De rijksinkomsten voor de nieuwe taken zijn, zonder belemmering voor de inhoudelijk 
uit te voeren taken, voldoende gebleken om de decentralisatie-uitgaven te voldoen. 
Daarnaast kon, conform de wens van de gemeenteraad, een reserve sociaal domein worden 
opgebouwd. Hierdoor wordt de doorontwikkeling niet belemmerd. Wèl bestaat de kans dat in 
de toekomst de rijksmiddelen, die nogal fluctueren, niet voldoende zullen zijn voor het totaal 
aan uitgaven. Te zijner tijd kan de eerdergenoemde reserve worden ingezet. 
 
 
  



Thema 6: Educatie, Werk en Inkomen 
 
Educatie 

 Subsidiëren peuterspeelzaalwerk/peuteropvang.  

 Toezicht houden op en handhaven van kwaliteitseisen 
kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en VVE. 

 Actualiseren meerjarenontwikkel matrix passend onderwijs. 

 Beoordelen aanvragen en vergoeden leerlingenvervoer. 

 Structureel overleg voeren met samenwerkingsverbanden 
over jeugd en onderwijszaken. 

 Subsidiëren VVE-plekken voor doelgroepkinderen. 

 Nauwe samenwerking praktijkonderwijs CSG Prins Maurits 
en gemeente, zodat leerlingen na het verlaten van school 
kunnen uitstromen naar werk, Wajong of dagbesteding. 

 
Kinderopvang 
Door zorg te dragen voor een kwalitatief goede (basis)voorziening als kinderopvang wordt 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van kinderen en wordt hen de mogelijkheid geboden tot een 
goede start van hun schoolcarrière. Hiermee wordt de basis gelegd voor een samenleving 
waarin iedereen naar vermogen kan participeren. Daarnaast is kinderopvang bij uitstek een 
plek waar kan worden ingezet op preventie en vroegsignalering. Dit gebeurt door het bieden 
van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en het inzetten van het VOT (Voorschools 
OndersteuningsTeam).  
 
Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) 
VVE heeft een sterk preventief karakter. Door in te zetten op voor- en vroegschoolse 
educatie wordt er zo vroeg als mogelijk gewerkt aan het inhalen of voorkomen van 
ontwikkelingsachterstanden. Ieder kind krijgt de kans om zonder achterstand in groep 3 van 
de basisschool te starten en heeft hiermee een gelijke kans in de schoolcarrière. Dat is van 
groot belang bij het vergroten van ieders vermogen om toekomstige kansen te benutten en 
later te kunnen participeren in de samenleving.  
 
Transitieatlas primair onderwijs 
De verschillende denominaties formuleren verschillende antwoorden op de leerlingendaling. 
Identiteiten zijn zo sterk geworteld in de samenleving op Goeree-Overflakkee dat daarmee 
op de korte en middellange termijn een grootschalige fusiebeweging tussen denominaties 
niet voor de hand ligt. Wel is er een aanpak om in gesprek te blijven met elkaar over deze 
leerlingendaling, waarbij we in gezamenlijkheid gaan werken aan de ontwikkelagenda. 
 
Taalondersteuning anderstaligen 
Het RGO heeft een zeer goede voorziening opgezet, waarbij de gemeente 
alleen investeert in zorg (schoolondersteuningsteam). Voor het PO wordt 
met de werkgroep naar een gezamenlijke financiering van ondersteuning op 
de scholen of ondersteuning in een andere vorm gezocht.  
 
Leerplicht 
Er zijn acties ondernomen die resulteren in een dalende lijn als het gaat om het aantal 
voortijdig schoolverlaters. De betrokkenen zien het als een meerwaarde om op het 
preventieve vlak resultaten te boeken, waardoor zwaardere maatregelen in een later stadium 
kunnen worden voorkomen. Ook het toevoegen van leerplicht (en leerlingenvervoer) aan het 
team jeugd is een aanzet tot versteviging van de relatie met het zorgnetwerk.  
 
Leerlingenvervoer  
Het verstrekken van een voorziening in het leerlingenvervoer stelt 
kinderen in staat de school die voor hen het meest geschikt is, dan wel 
de school van de gewenste richting, te bezoeken. Dit draagt bij aan de 
invulling van het recht op het volgen van onderwijs. Voor leerlingen die 
onvoldoende zelfredzaam zijn om de dichtstbijzijnde toegankelijke 
school van de gewenste richting te bezoeken, heeft de gemeente 



onder bepaalde voorwaarden een zorgtaak. Leerlingen die in staat zijn om met behulp van 
De Reiskoffer de overstap van aangepast vervoer naar openbaar vervoer te maken, worden 
daarin gestimuleerd, hetgeen leidt tot vergroting van de zelfredzaamheid van deze 
leerlingen.  
 
Werk  

 Verstrekken van Bijzondere Bijstand t.b.v. participatie-activiteiten. Cliënten worden 
verwezen naar de formulierenbrigade om meer financiële ruimte te creëren. 

 Schuldhulpverlening wordt geboden aan cliënten die hiervoor in 
aanmerking komen. Bij melding/aanvraag van een uitkering 
verwijzing naar schuldhulpverlening mogelijk.  

 Jeugd participatiefonds Sport en Cultuur. Thuiswonende 
kinderen jonger dan 18 jaar kunnen een beroep doen op een 
vergoeding van € 250,00. 

 Gelet op de extra middelen voor armoedebestrijding onder 
kinderen wordt momenteel gewerkt aan een kindpakket. De 
middelen mogen alleen in natura worden verstrekt aan de 
kinderen. Dit betekent, dat er afspraken met ondernemers 
gemaakt moeten worden. Hiervoor worden ideeën uitgewerkt en 
vinden er overleggen plaats met ondernemers. 

 Verstrekken inkomensvoorzieningen (WWB/IOAZ/IOAW-
uitkering/BBZ).  

 Schuldhulpverlening wordt geboden aan hen die hiervoor in 
aanmerking komen. Deze worden afgewikkeld in 
overeenstemming met de gedragscode van het Nederlandse 
Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). 

 
Participatieladder 
Afgelopen jaren zijn de gemeentelijke doelgroepen in beeld gebracht aan hand van een 
trede op de participatieladder. Op basis hiervan wordt een verdiepingsslag gemaakt omtrent 
de keuzes en prioritering voor de dienstverlening aan de doelgroep Participatiewet en bezien 
welke (formatieve) inzet dit vraagt. 
 
Versterken eigen kracht  
Het nieuwe klantproces Werk en Inkomen sluit aan op het ontwikkelde klantproces binnen 
het Sociaal Domein. Afhankelijk van de mate van zelfredzaamheid en de 
ondersteuningsbehoefte wordt de inwoner gefaciliteerd. Het proces richt zich op preventie, 
instroom, doorstroom en uitstroom. Met het inrichten van een sterke voorkant, waar de focus 
ligt op werktoeleiding en het benutten van de mogelijkheden van de werkzoekende, wordt de 
inkomensafhankelijkheid verkleind en de eigenwaarde, financiële zelfredzaamheid en sociale 
zelfredzaamheid verhoogd. 
 

Vraag en aanbod beter afgestemd  
Consulenten voeren de regie op de ondersteuningsvraag van de werkzoekende, 
arbeidsmakelaars richten zich op de relatie met de markt en de arbeidsvraag binnen de 
markt. Ondanks het feit dat de arbeidsmarkt aantrekt en er meer vacatures voorradig zijn 
blijkt ook dat werkzoekenden vanuit de Participatiewet veelal niet direct aansluiten op de 
vraag vanuit de markt. Voor een optimale match is het dus van groot belang dat de 
uitvoeringshandelingen van de consulent en de arbeidsmakelaar gericht zijn op hetzelfde 
doel, namelijk de ondersteuningsvraag van de werkzoekende in relatie met de vraag van de 
markt.  
 
Samenwerkingstrajecten  
Hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat werkzoekenden uit de Participatiewet 
zodanig gefaciliteerd worden dat zij van toegevoegde waarde zijn voor de markt? Inmiddels 
zijn er met diverse partijen gesprekken gevoerd en zijn er met drie partijen overeenkomsten 
afgesloten met baangarantie, waarbij werkzoekenden opgeleid en getraind worden en 
aansluitend doorstromen in betaald werk. 
 



GO-markt 
Vanuit preventie worden (potentiële) werkzoekenden op de GO-
markt in contact gebracht met vacatures uit de arbeidsmarkt. Het 
Sociaal Meldpunt verwijst werkzoekenden door naar de GO-markt, 
waar ze door consulenten en intermediairs gefaciliteerd worden in 
het vinden van werkmogelijkheden. Dit kan door het bijwonen van 
bijeenkomsten en individuele gesprekken met de intermediairs. 
Alles met de intentie dat de werkzoekende doorstroomt naar 
betaald werk alvorens er sprake is van een aanvraag tot 
levensonderhoud. 
 
Volwasseneducatie 
Volwasseneneducatie is erop gericht om de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het 
maatschappelijk functioneren van volwassenen te bevorderen. Behalve dat de beheersing 
van de Nederlandse taal in veel gevallen verbetert, wordt ook veelal een vergroting van het 
zelfvertrouwen en de eigen waarde geconstateerd. Ook deze persoonlijke groei leidt indirect 
weer tot een beter maatschappelijk functioneren. Jaarlijks wordt gekeken waar de behoeften 
liggen als het gaat om volwasseneneducatie en worden zoveel mogelijk activiteiten die 
aansluiten bij deze behoeften georganiseerd.  
 
Inkomen 

 TechNet GO en opzetten overkoepelen platform 

 GO-Markt 

 Beeld arbeidsmarkt, Transitieatlas (beroeps)onderwijs VO en MBO gemeenten Goeree-
Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Tholen 

 Ontwikkelen en oprichten Samenwerkingsverband onderwijs Bedrijfsleven Goeree-
Overflakkee (SOB GO) 

 Beroepenmarkt vmbo en mavo 

 Pilot beroepen- en studiemarkt havo en vwo 

 Snuffelstage groepen 7 en 8 PO 

 Branchegericht opleiden en plaatsen 
 

Drie O’s 
De duurzame verbinding tussen Onderwijs, Ondernemers en Overheid is één van de pijlers 
voor het behouden en ontwikkelen van de eilandelijke economie en de arbeidsmarkt. Door 
ervoor te zorgen dat werkgevers, scholen en werkzoekenden elkaar vinden en elkaar verder 
brengen, ontstaat een win-win situatie. Alle partijen hebben er immers belang bij dat er een 
goede match is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Door onderwijs en werkgevers 
samen te brengen wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de behoefte in de praktijk. 
Stage en leer/werkplekken zijn makkelijker in te vullen en jongeren verlaten de opleiding met 
de juiste vaardigheden waar het bedrijfsleven naar vraagt. Daarnaast blijkt dat ondernemers 
vaak langdurig blijven zitten met vacatures, terwijl de overheid een divers bestand heeft aan 
uitkeringsgerechtigden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met een sterker, 
structureler en frequenter persoonlijk contact is een match sneller tot stand gebracht. 
 

 

 

 
  



Thema 7: Sociale Vitaliteit 
 
Kern- en Buurtgericht Werken 
 

 Periodieke, warme en groeiende contacten in de dorpen en buurtschappen. 

 Dichterbij de inwoners dan ooit, met de inzet van kernwethouders en de 1-loket-functie 
van beleidsadviseurs Kern- en Buurtgericht Werken. 

 Versterking en uitbreiding netwerken en sociale cohesie in de dorpen (dorpsraad met 
verenigingen en inwoners). 

 Een seminar plus een internationale masterclass Kern- en Buurtgericht Werken op 
Goeree-Overflakkee op basis van Asset-Based-Community-Development (ABCD) voor 
deelnemers van lokale overheid, samenwerkingspartners op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg plus vertegenwoordigers van dorpsraden. 

 Hoewel geen doel op zich, maar wel bijvangst, van zes dorpsraden in 2013, naar veertien 
in 2016. 

 Van twee dorpsvisies in 2015, naar vier in 2016 en zeven in 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Goeree-Overflakkeese-olie’ (middelen) 
Vanaf 2015 zijn middelen voor de dorpen/buurtschappen en verenigingen beschikbaar om 
kansrijke initiatieven uit de samenleving mogelijk te maken. Zo ontvangen de dorpsraden 
voor de uitvoering van hun leefbaarheidsplannen jaarlijks een vrij-besteedbaar-budget. En 
voor de dorpen en buurtschappen met meer ambities kunnen kerngebonden projectsubsidies 
worden aangevraagd. Verenigingen met de ambitie om maatschappelijke effecten te 
realiseren op het gebied van Sport, Cultuur en Preventieve Volksgezondheid kunnen ook 
projectsubsidies aanvragen. Tot slot is er voor Middelharnis en Sommelsdijk een 
leefbaarheidsfonds in het leven geroepen. 
 

 Van negen leefbaarheidsplannen in 2015, naar elf in 2016 en veertien in 2017. 

 Groei in kwantitatieve en kwalitatieve initiatieven uit de samenleving: 
- Van één kerngebonden project in 2015, naar dertien in 2016 en vierentwintig in 2017. 
- Van zeventien projectsubsidies Sport, Cultuur en Preventieve Volksgezondheid in 2015, 
naar dertig in 2016 en 53 in 2017. 
- Van twee aanvragen voor het leefbaarheidsfonds Middelharnis en Sommelsdijk in 2015, 
naar drie in 2016 en vijf in 2017. 

 
Vrijwillige inzet 

 Vastgestelde nota vrijwilligersbeleid 2016-2019, Vrijwillige inzet op Goeree-Overflakkee: 
samen komen we verder. 

 Ontwikkelbehoefte verenigingen ophalen, invullen en ondersteunen. 

 Deelname NL DOET met het college van burgemeester en 
wethouders. 

 In 2016 en 2017 een vrijwilligersevenement (vorm van waardering), 
gelieerd aan NL DOET. 

 De website GOvoorelkaar.nl is – in samenwerking met diverse 
maatschappelijke organisaties – gerealiseerd en uitgebouwd. 



 De drie scholen voor voortgezet onderwijs geven invulling aan burgerschapsstages van 
hun leerlingen in de onderbouw.  

 
Participatiebeleid 

 Van onderaf is in 2016 de praat- en procesplaat Participatie tot stand gekomen. 

 Ontwikkelnota overheids- en inwonersparticipatie is vastgesteld. 
 
Kern- en Buurtgericht Werken (KBW)  
Het team Kern- en Buurtgericht Werken (o.a. communitybuilders, maatschappelijk vastgoed, 
verenigingscontactfunctionaris) weet wat er leeft en speelt in de dorpen en buurtschappen en 
wordt graag bij de uitwerking van het toekomstperspectief voor de kernen betrokken. 
 

 Doorontwikkeling van het Kern- en Buurtgericht Werken op basis van Asset-Based-
Community-Development (ABCD) verdient blijvende aandacht. 

 Kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van ‘Goeree-Overflakkeese-olie’ om kansrijke 
initiatieven uit de samenleving mogelijk te maken is hierbij onontbeerlijk. 

 Overkoepelende onderwerpen die prioriteit verdienen zijn: 
o woningbouwmogelijkheden in de kleinere gemeenschappen en 
o aanpak van verpauperde panden. 

 Een ander belangrijk aspect is de stapsgewijze uitrol van de proeftuin Omgevingswet – 
zoals die momenteel in Den Bommel wordt gehouden – over andere dorpen. Een 
integrale (Asset-Based-gerichte) blik op het dorp die op een interactieve wijze met 
stakeholders uit het dorp wordt opgesteld.  

 
  



Thema 8: Cultuur en Erfgoed 
 
Inwoners en bezoekers doen mee met culturele activiteiten 

 Verenigingen en stichtingen plannen allerlei activiteiten die deels worden gesubsidieerd. 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie is een van de voorwaarden dat een 
vereniging/stichting samenwerking zoekt met een tweede organisatie. Een logisch gevolg 
is dat de achterban van betrokken organisaties de activiteit bezoeken en er meer 
bezoekers zijn die genieten van de presentatie. Samenwerken is een sleutelwoord. In 
2015 is het thema Vrijheid uitgewerkt. In de uitvoering was er ruimte voor allerlei uitingen 
zodat mensen ook konden kiezen waar naar toe te gaan.  
 

 De drie muziekscholen zijn opgegaan in een ‘Muziekgebouw’. De opdracht voor het 
muziekonderwijs is aangepast. Het algemeen vormend muziekonderwijs wordt 
aangeboden aan het basisonderwijs, zodat alle kinderen een startkwalificatie hebben op 
het gebied van muziek. De muzieklessen op de basisschool maken kinderen enthousiast 
en er is een substantieel aantal kinderen dat naar een muziekvereniging doorstroomt om 
zich verder in een muziekinstrument te bekwamen. Daarnaast heeft ‘Muziekgebouw’ 
financiële ruimte om innovatieve projecten op te zetten met andere, onverwachte en nu 
nog onbekende partijen.  

 

 De bibliotheek en de stichting Ouddorps Raad en Polderhuis zijn een samenwerking 
aangegaan op uitvoerend niveau. Het gebouw is geschikt gemaakt voor cultuur-
presentaties en als bibliotheek. Een moderne ontmoetingsplek om boeken te lenen, aan 
de leestafel een tijdschrift te lezen, te werken, een cursus of lezing te bezoeken. Het 
gebouw is nu het jaar rond geopend en bruist van de activiteiten. 

 

 Het project Cultuur Educatie met Kwaliteit loopt vanaf 2013 en is in 2017 een tweede fase 
ingegaan en loopt door tot en met 2020. Het speerpunt van het project is om 
cultuuronderwijs zodanig te professionaliseren dat het met recht kan worden opgenomen 
in het curriculum van het onderwijs. Het Fonds cultuurparticipatie financiert een deel en de 
gemeente levert de cofinanciering. Tot nu toe zijn de volgende prestaties gerealiseerd: 
o Van 0 naar 30 ICC- ers op de basisscholen d.m.v. een landelijk erkende pittige 

meerdaagse cursus; 
o de projecten Kaboem!, Kofjekokertje en Koeienwachtertje zijn ontwikkeld; 
o De Groen van Prinsterer is een van de landelijke pilotscholen voor de Impulsregeling 

Muziek;  
o SoPoGo heeft met geld uit flankerend beleid een eigen cultuurplan kunnen financieren 

en uitvoeren;  
o De lokale culturele omgeving is d.m.v. 

deskundigheidsbevordering met goede 
cursussen mee betrokken;  

o Acht scholen zijn de diepte ingegaan met het 
intensieve programma De Cultuur Loper.  

 

 In 2016 en 2017 is er bij de wandeltocht de 
Omloop een cultureel sideprogram uitgevoerd in 
de dorpen waar de wandelaars langskwamen. Het 
doel daarbij was om ook de  bezoekers die met 
de wandelaars meekomen een aardige 
tijdsbesteding te bieden. 

 

Inwoners en bezoekers ervaren dat erfgoed belangrijk is  

 De gemeente werkt mee aan de Erfgoedlijn projecten van de provincie Zuid-Holland. 
Soms alleen ondersteunend met het verlenen van vergunningen maar ook actief als 
projectleider. Onder meer bij de projecten rond de Watersnood en het opleiden van 
ambassadeurs om het verhaal te vertellen; het RTM perron en RTM kaartenhuisje. In 
2018 starten we met enkele projecten rond de havenkanalen in Dirksland, Stellendam, 
Oude-Tonge en Ooltgensplaat. Rond alle onderwerpen is gerichte communicatie en zijn 
er publicaties.   



 

 De Open monumentendagen worden goed bezocht en afgelopen jaar zijn ook enkele 
droogschuren in privébezit opengesteld voor publiek.  

 

 Er zijn prestatieafspraken gemaakt met de vereniging de Motte, Het Streekmuseum, het 
Ouddorps Raad en Polderhuis. De strekking van deze afspraken is dat er meer en 
wisselende tentoonstellingen zijn en samenwerking met de andere partijen wordt gezocht.  

 

 De molenstichting houdt de molens in stand en zijn in het weekend open. Ook met 
de stichting zijn prestatieafspraken gemaakt. De molen de Bommelaer is afgelopen 
jaar (2017) gerestaureerd. 

 

 De gemeente ondersteunt eigenaren van een monumentenpand met kennis en het 
verlenen van vergunningen.  

  

 De inventarisatie van de karakteristieke panden in de kernen Sommelsdijk, 
Middelharnis, Nieuwe-Tonge, Stad aan ‘t Haringvliet, Den Bommel en Herkingen. 
De inventarisatie was gericht op inventarisatie, selectie en waardering. De inventarisatie is 
uitgevoerd in verband met het herzien van de bestemmingsplannen.  

 
Organisaties zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol en speelveld, en leveren 
actief een bijdrage aan de directe leefomgeving 

 De beleidsambtenaar onderhoud contacten met de verenigingen en stichtingen. De 
collega die het verenigingsloket beheert verwijst en verzorgt de steekproef om de subsidie 
te controleren.  
 

 Er zijn enkele trainingen aangeboden aan de besturen van verenigingen en 
stichtingen.  
 

 De rol van de cultuurnetwerker is effectief. Hij onderhoudt contacten met het 
basisonderwijs en begeleidt onder meer de opleiding voor de cultuur coördinatoren en de 
opleiding Cultuur Loper voor het basisonderwijs.    

 

 Door de intensieve contacten die de cultuurnetwerker, de beleidsadviseurs en de 
Culturele Raad onderhouden met het werkveld en de aandacht die er is voor 
communicatie, ontstaat er een dynamiek waarvan we kunnen stellen dat er ‘meer mensen 
mee doen met cultuur’.  

 

 De gemeente is gestart met een project om archiefmateriaal te ontsluiten en via de 
website toegankelijk te maken. Gestart wordt met het digitaliseren van inventarissen, 
waardoor inzichtelijk wordt welk archiefmateriaal we hebben, om vervolgens de collecties 
zelf te digitaliseren en te ontsluiten. 

  



Thema 9: Bedrijvigheid 
 
Bevorderen ondernemersklimaat 
 

 IOB (Integrale Ondernemers Benadering): Door meer integraal overzicht te hebben in de 
contacten met bedrijven weten we beter wat er speelt en kunnen we beter met ze 
samenwerken. Het college heeft in 2017 ingestemd met de aanpak waarin een centraal 
loket en een andere werkwijze in de organisatie is voorgesteld. 
 

 Bedrijfsbezoeken: Iedere vier weken bracht het college van B&W een werkbezoek aan 
een lokale ondernemer. Deze bedrijfsbezoeken worden erg gewaardeerd door de 
betrokken ondernemers. 

 
Landbouw en visserij  
 

 Verbreding visserij: Week van de Goereese vis is gestart en inmiddels uitgegroeid tot een 
succesvolle evenementenweek. Sinds 2017 zelfs georganiseerd in de vorm van een 
stichting die het jaar rond de visserij promoot richting inwoners en toeristen.  
 

 De portefeuillehouder visserij participeert het bestuurlijk platform visserijgemeenten en in 
het Dagelijks Bestuur van KIMO NL/BE. KIMO is een internationale organisatie voor kust, 
klimaat en milieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Innovatie visserij: Een goede visserijsector zorgt voor veel innovatie bij vissers, werven, 
installateurs en toeleveranciers. Hiermee is Goeree-Overflakkee toonaangevend in 
Nederland en de wereld geworden met Stellendam als bakermat van de pulsvisserij. 
Daarnaast kan nog genoemd worde: duurzaam visserschip MDV1 was schip van het jaar 
2016 en de oprichting van het visserij innovatiecentrum dat in 2015 in Stellendam is 
geopend. Daarnaast op meerdere fronten lobby richting Tweede Kamer en Brussel. 
 

 Agrarisch ontwikkelingsprogramma: Een toekomstvisie voor de agrarische sector tot 
2030. 
 

 Groene cirkels: In samenwerking met Rabobank, LTO, provincie, SOHW en gemeente 
Goeree-Overflakkee worden krachten gebundeld om op een duurzame en innovatieve 
manier de economische positie van de boeren in de Hoeksche Waard en op Goeree-
Overflakkee te verbeteren en te zorgen voor een inkomensstijging per hectare. 
 

 Internet buitengebied:  De problematiek voor het buitengebied 
hebben we in beeld gebracht. Op 31 maart 2017 is een 
antenne installatie geplaatst op de vuurtoren te Ouddorp, 
waarmee snel internet op de kop van het eiland wordt 
gerealiseerd. Verder is in 2018 een uitrol voorzien van een 
vast-draadloos netwerk in samenwerking met Greenet. Het 
minimum aantal daarvoor benodigde abonnees is gehaald. 
Door de gemeenteraad is hier in juni 2017 een 



subsidieregeling voor vastgesteld waar inmiddels ook de eerste aanvragen voor worden 
gedaan.  

Werkgelegenheid en bedrijvigheid  
 
We hebben groei bereikt op Goeree-Overflakkee, zie onderstaande tabel:  
 

 2013 2014 2015 2016 

Banen 18620 18570 18750 19050 

Vestigingen 3350 3450 3600 3880 

 

 Stellendam: A&C Engineering: 2500 m2, bouw nieuw kantoorpand. Europoort Industrie 
Diensten: 2177 m2, ten behoeve van opslagterrein ten behoeve groei van het daar reeds 
gevestigde bedrijf. Bonte Financieel Advies: 2385 m2, verkoop ten behoeve van 
realiseren Goereeboxen voor ondernemers en particulieren. Verplaatsing van het bedrijf 
JARO van twee locaties naar het bedrijventerrein Korteweg. Voor de bedrijventerreinen 
Delta Haven Binnen en Korteweg is een nieuwe BIZ gerealiseerd (1-1-2016) met een 
looptijd van vijf jaar. Afronding van het project herstructurering Buitenhaven te 
Stellendam. We zien een afname van de leegstand. Met de verkoop van gronden is er 
toename van werkgelegenheid. 
        

 Dirksland Watertoren: 1587 m2 grond verkocht op het bedrijventerrein aan JKE Heftrucks 
en 6827 m2 grond verkocht aan Estate Invest. Hiermee is er geen gemeentelijke 
bedrijfsgrond meer beschikbaar op bedrijvenpark Watertoren. Tevens is fase 1 
gerealiseerd voor het  opknappen van het bedrijventerrein Spuikolk. We hebben circa 
10.000 m2 verkocht aan Curamare voor het realiseren van een nieuwe 
parkeervoorziening ten behoeve van het personeel en bezoekers. 
 

 BPO Oude-Tonge / Tonnisseweg / Dorpsweg Ooltgensplaat: Op het regionale 
bedrijventerrein hebben we 1.2 hectare verkocht aan Ludan ten behoeve van het 
realiseren van een biogasinstallatie. Daarnaast hebben bakkerij Maris en JR Promotions 
gronden aangekocht. Tot slot is in december 2017 2,5 ha verkocht voor de vestiging van 
een ecoboardfabriek. Deze laatste verkoop kan nog doorgroeien met meerdere hectares. 
Nadat er jarenlang geen grondverkopen zijn gerealiseerd zijn deze ontwikkelingen positief 
voor de doorontwikkeling van het regionale bedrijvenpark.  
Op het bedrijventerrein is parkmanagement aanwezig en is in 2015 beveiliging 
gerealiseerd. Voor Ooltgensplaat geldt dat de herstructurering is afgerond.  

 

 Het gemeentebestuur heeft opdracht verleend aan Ecorys voor het laten uitvoeren van 
een kwalitatieve verdiepingsslag op de behoefteramingen (STEC rapport) van de 
provincie Zuid-Holland. Ook de anderen gemeenten, die behoren tot het platform 
Economie, doorlopen dit traject. Het gaat hier om behoefteramingen voor 
bedrijventerreinen. 

 

 BIZ: In de afgelopen collegeperiode zijn meerdere BIZ trajecten doorlopen. Er geldt een 
BIZ op de bedrijventerreinen Deltahaven / Binnenhaven / Korteweg per 1 januari 2016. 
Daarnaast geldt per 1 januari 2017 een BIZ op bedrijventerrein Tonnisseweg. Tevens is 



voortkomend uit de detailhandelsvisie een BIZ gekomen voor het winkelcentrum d’n Diek 
in Middelharnis. 
 

 Service Level Agreement Bedrijventerreinen: Voor de grotere bedrijventerreinen heeft de 
gemeente met de lokale ondernemersverenigingen een Service Level Agreement 
Bedrijventerreinen afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de staat van onderhoud 
en het daarbij horende kwaliteitsniveau. 
 

 Detailhandel: In gezamenlijkheid met ondernemers en FOGO is een nieuwe 
detailhandelsvisie tot stand gekomen. Deze is vastgesteld door de gemeenteraad in mei 
2016. Er wordt nu uitvoering gegeven aan de visie. Er is een BIZ voor het winkelcentrum 
tot stand gekomen. Daarnaast worden de uitgangspunten van de visie opgenomen in de 
gebiedsontwikkeling Middelharnis. Er wordt reeds uitvoering gegeven aan concrete 
projecten (uitbreiding sfeerverlichting, klantbelevingsonderzoek, brancheringsonderzoek 
etc). 
 

 Economische Transformatiemonitor: In een traject met de provincie Zuid-Holland, 
Rabobank, FOGO en gemeente hebben we in een gezamenlijk traject gewerkt aan de 
economische transformatiemonitor. De economische transformatiemonitor wordt verder 
uitgewerkt in het Smart Water programma. 
 

 Smart Water: Smart Water is een visie op de regionale economische ontwikkeling van 
Goeree-Overflakkee tot 2050. De visie is door de FOGO, de gemeente Goeree-
Overflakkee, de provincie Zuid-Holland en de Rabobank Het Haringvliet ontwikkeld. Het 
samenkomen van verschillende wateren op en rondom Goeree-Overflakkee is uniek in 
Nederland. Er zijn verschillende sectoren die met hun verdienmodel direct gerelateerd zijn 
aan het water. Zo zijn maritiem, recreatie en toerisme en duurzame landbouw – allen 
verbonden met water – sterke economische sectoren op het eiland. Door de lokale 
‘hulpbronnen’ van Goeree-Overflakkee te verbinden met de bestaande (economische) 
samenwerkingsstructuren en competenties ontstaat een unieke economische waarde-
propositie, die Goeree-Overflakkee onderscheidt van andere regio’s. Concreet in cijfers is 
de verwachting dat Smart Water tot 2025 zo’n 1.570 nieuwe banen genereert op Goeree-
Overflakkee, waarvan 30% hoogwaardig. Daarbij is de prognose dat de lokale economie 
in diezelfde periode 400 miljoen euro groeit. 
 

  



Thema 10: Duurzame ontwikkeling 
 
Energie: energieneutraal in 2020 en energieproducerend na 2020 
 

 Samenwerking met maatschappelijke organisaties en ondernemers om de 
energietransitie te versnellen, zoals Green Deal Zorg, Stichting Energieke Regio 
(afspraken voor 2018 en verder worden vernieuwd), Stedin (2017 
samenwerkingsovereenkomst gesloten; per jaar nader uitgewerkte afspraken bepalen en 
ondertekenen) en Deltawind. 
 

 Faciliteren van ontwikkelingen van duurzaam bouwen en ‘nul-op-de-meter woningen’. 
 

 Stimuleren van duurzaam vervoer door elektrische oplaadinfrastructuur en start 
onderzoek carsharing met elektrische auto’s op Goeree-Overflakkee. 
 

 Invulling gegeven aan regiefunctie realiseren van 225 MW aan wind. Inmiddels zijn drie 
bestemmingsplannen vastgesteld en zijn de nodige omgevingsvergunningen verleend. 
Een vierde is in voorbereiding. 
 

 Participeren in de stuur- en projectgroep Getijdencentrale 
Brouwersdam. Alle voorbereidingen zijn reeds afgerond en 
de gelden voor de aanbesteding zijn geregeld. Het ministerie 
van Verkeer en waterstaat moet nu een voorstel naar de 
kamer sturen.  
 

 Voortrekkersrol in NL vervullen in de energietransitie. 
 

 Voorbereiding van drie zonneweiden op 
Goeree-Overflakkee. 

 

 Daken van gemeentelijke gebouwen 
beschikbaar stellen voor inwoners in de 
vorm van een postcoderegeling. Die van 
Goedereede wordt eind 2017 gerealiseerd. 
 

 Investeren in ver-LED-ding openbare 
verlichting. 
 

 Start proces Stad aan ’t Haringvliet van het 
gas. 

 
Innovatie: duurzame ontwikkeling door innovatie 
 

 Deelnemen aan diverse netwerken als Klimaatverbond en Smart Water. 
 

 Bijdragen en deelnemen aan evenementen die het beeld van ‘groen en innovatief’ eiland 
versterken en uitdragen. 
 

 Oprichten Duurzaamheidsalliantie (netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties, 
overheden en inwoners die brede innovatieagenda over duurzame ontwikkeling opstellen, 
vormgeven en uitvoeren. 
 

 Op verzoek van het ministerie van I&M presenteerden wij Energy-Island op de Klimaattop 
in Parijs.  
 

 Mede organiseren van de Groene Cirkel Innovatie en Duurzame Landbouw. 
 



 Onderzoeken van alternatieve en innovatieve projecten voor energieopwekking 
(Sheerwind, biomassa), conversie en opslag (waterstof en batterijen). 
 

 De gemeente faciliteert het vormen van een living lab en showcase voor de 
energietransitie. Meerdere projecten: Greendeal Zorg, N59 Energy Highway, Energy 
Kites, Ammoniak opslag, Verrijdbare zonnepanelen etc.. 
 

 Ondertekenen waterstofconvenant op 8 december 2017 met o.a. Rijk, PZH, TNO, 
Deltawind, Woningcorporaties. Voor verbinden van belanghebbenden rond ambitie én 
concrete projecten op het gebied van waterstof op Goeree-Overflakkee en vervolgens 
uitvoering geven aan deze projecten, zoals: 
o Conversiecluster 
o Mobiliteit 
o Gebouwde omgeving 
o Groene ammoniak 

 

 Realiseren van een Windfonds GO. Het Windfonds wordt beschikbaar gesteld aan onder 
andere inwoners, maatschappelijke organisaties voor duurzame ontwikkeling, 
leefbaarheid en sociaalmaatschappelijke projecten. 
 

 Verbinden van Hogescholen en universiteiten aan duurzame en innovatieve vraagstukken 
op Goeree-Overflakkee. 

 
Bewustzijn: kansen benutten en successen vieren 
 

 Ondersteunen van initiatieven gericht op 
energiebesparing in particuliere woningen, 
bijvoorbeeld het project ‘samen voor energiezuinig 
wonen’, het energieloket van de WoonWijzerWinkel 
en de uitrol van de slimme meter. 
 

 Aanbieden van een duurzaamheidslening aan 
particuliere woningeigenaren en korting verstrekken 
op de bouwleges bij een energiezuinige woning. 
 

 Informeren over subsidieregelingen met betrekking tot 
duurzaam wonen en energiebesparing. 
 

 Agenderen van ‘bewust omgaan met energie’ bij inwoners door deel te nemen aan 
inwonersavonden van de dorpsraden.  

 

 In samenwerking met Deltawind en Stichting Energieke Regio aanbieden van gratis 
energie-scans aan (sport-) verenigingen. 
 

 Duurzaamheid is onderdeel van gemeentelijk inkoopbeleid. 
 

 Bewustwording stimuleren bij collega’s middels (onder meer) workshops MVI. 
 

 Opwekken van duurzame energie via zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed, om een 
energieneutrale organisatie te worden. 
 

 Nieuw gemeentelijk groen energiecontract. 
 

 De gemeente start in 2018 met de verduurzaming van afvalstromen. 
 

 De gemeente werkt aan een zelfverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 
 

 Er is een start gemaakt met Klimaatadaptatie. 



 

 In 2015 vond een duurzaamheidscongres plaats. Op 8 en 9 december 2017 is een Energy 
Island congres- en beurs georganiseerd. Het is de bedoeling dat dit twee jaarlijks 
plaatsvindt. 
 

 Vanuit duurzaamheid wordt geparticipeerd in Eco-schools, Fairtrade gemeente, Quality 
Coast keurmerk. 

 

  



Thema 11: Recreatie en toerisme 
 
 Toeristisch-recreatieve visie Goeree-Overflakkee 2025: Een nieuwe visie voor de 

ontwikkeling van toerisme en recreatie in de gehele gemeente tot en met 2025. De basis 
voor de visie ligt in de kernwaarden van de gemeente en de aanwezige landschappelijke, 
ruimtelijke, sociale en recreatieve kwaliteiten. Samen met de Vereniging voor Eigenaren 
en Exploitanten van Recreatie Ondernemingen (VEERO) en in overleg met ondernemers, 
dorpsraden en natuur- en landschapsorganisaties is de visie gevormd waarin wordt 
beschreven welke vormen van toerisme en recreatie gewenst zijn en welke gebieden zich 
hier het beste voor lenen. 
 

 VVV: De vereniging is gefuseerd en hervormd tot organisatie met prestatieafspraken, een 
eiland breed bereik en een goede samenwerking met EilandMarketing. 
 

 Ouddorp Duin: Nieuwe recreatieve ontwikkeling met een toeristisch voorzieningencentrum 
met daarin onder andere een openbaar toegankelijke elk weer voorziening, gezamenlijk 
beheerde openbare ruimte en de Houten Kaap als culturele voorziening. 
 

 Ouddorp Bad: Planontwikkeling voor een verbetering van de beleving en openbare ruimte 
aan de strandzijde van Ouddorp in overleg met meerdere betrokken partijen.  

 Nieuwe recreatieparken: Na vele jaren waarin er weinig ontwikkeling is geweest op 
recreatief verblijfsgebied zijn meerdere nieuwe parken gerealiseerd, zoals Punt West, 
Duynhille en Landal Ouddorp Duin. Hierdoor is het aanbod verbreed en verbeterd. 
 

 Verbetering dagrecreatieve voorzieningen: Meerdere voorzieningen ondersteund, zoals A 
Seal (binnen een paar jaar 70.000 betalende bezoekers), Houten Kaap, Buutenplaets. 

 

 Kwaliteit strand: Beheer van het strand is 
verbeterd, waardoor het in 2016 en in 2017 
schoonste strand van Zuid-Holland is 
geworden.  
 

 Quality Coast: Sinds 2012 goed gescoord 
binnen dit keurmerk voor een goede en 
duurzame  toeristische bestemming, in 
2017 de platina medaille gekregen 
waardoor we nummer drie zijn van de 
wereld. 
 

 Blauwe vlaggen: Veel blauwe vlaggen 
gekregen en behouden voor jachthavens 
en stranden waardoor de gemeente het op 
één na meeste aantal vlaggen heeft.  
 

 Waterpoort: De stelling van Willemstad is op de kaart gezet door het samenbrengen van 
informatie over de verschillende vestingen en de activiteiten die daar en in de omgeving te 
doen zijn. Daarnaast een lobby om voor het waterpoortgebied een grotere plaats te 
verwerven op de riviercruisemarkt. 
 



 NK wielrennen 2016: In 2016 is het Nederlands Kampioenschap Wielrennen op de weg 
voor alle categorieën gehouden. Het evenement is georganiseerd door de Stichting NK 
Wielrennen 2016 met bestuurlijke, ambtelijke en financiële ondersteuning van de 
gemeente. Middels rechtstreekse televisie uitzendingen en andere media hebben we 
landelijk de nodige aandacht gekregen voor het eiland Goeree-Overflakkee. 

 

 De Galathese haven is ontdaan van oude schepen en 
pontons en vervolgens omgevormd tot een kleine 
jachthaven met een trailerhelling voor de sportvisserij. 
Met dit laatste was er een goede samenwerking met 
de Sportvisserij ZWN. In de nabijheid van de haven is 
een natuurspeeltuin aangelegd.  

  



Thema 12: Eilandmarketing 
 
Op initiatief van ondernemers en de gemeente Goeree-
Overflakkee is in 2013 een beweging op gang gekomen 
om samen de marketing van het eiland Goeree-
Overflakkee op te pakken. Afgaand op gesprekken met 
meer dan 500 eilandbewoners, die vele sectoren en 
belangen vertegenwoordigen, is een breed gedragen 
strategie opgesteld. Deze strategie is gestoeld op vier 
pijlers: wonen, werken, recreëren en trots. Met als doel de 
naams- en plaatsbekendheid van het eiland te vergroten 
en het imago bij zowel de eigen inwoners en ondernemers 
als bij de bezoekers  te verbeteren.   
 
Door het gericht vergroten van de naamsbekendheid en de aantrekkingskracht van het 
eiland, draagt EilandMarketing bij aan de waarborging en versterking van de economische 
en duurzame vitaliteit van het eiland. EilandMarketing is geen doel op zich maar een middel 
om te komen tot een noodzakelijke vitaliteit.  Goeree-Overflakkee is en wordt als volgt 
gepositioneerd: Goeree-Overflakkee combineert met haar ligging de rust en ruimte van de 
rijke natuur met de energie en dynamiek van de nabij gelegen grote steden op slechts 30 
autominuten afstand.  Een eiland waar je in een groene en natuurlijke omgeving  goed kunt 
wonen, werken en recreëren met voldoende voorzieningen.  
 

Samen met een stuurgroep, bestaande uit stakeholders uit verschillende branches, zijn 
meerdere projecten opgezet en uitgevoerd, die mede een bijdrage hebben geleverd aan het 
versterken van de economische en duurzame vitaliteit. Nagenoeg alle projecten zijn op basis 
van cofinanciering tot stand gekomen, daarnaast hebben stakeholders in tijd en middelen 
geïnvesteerd.  Deze werkwijze is geheel in lijn met de praat- en procesplaat en draagt mede 
bij aan een veranderend imago van de gemeentelijke organisatie. 
 
Dit heeft onder meer de volgende resultaten opgeleverd:  
 

 Positieve vibe en draagvlak op het eiland, meer trotsheid onder eigen inwoners, 
ondernemers en bezoekers. 
 

 De oprichting van een promoteam in samenwerking met het lokale onderwijs. 
 

 De realisatie van een database met contactgegevens van 10.000 belangstellenden. 
 

 Het ontwikkelen van een landingspagina, banenportal en woonportal. 
 

 De oprichting en uitbreiding van een webshop met een merchandiselijn.  
 

 Mede bijgedragen aan een stijging van het aantal inwoners en aan het aantal 
arbeidsplaatsen (+3000). 
 

 Intensieve samenwerking met stakeholders in de verschillende pijlers. 
 

 Jaarlijks een cofinanciering van minimaal 50% vanuit stakeholders. 
 

 Het winnen van twee landelijke marketing-awards (Netwerk Citymarketing Award en 

Nationale Citymarketing Trofee). 

 

 Groot bereik op social media van meer dan 2 miljoen per jaar en met een grote groep 
vaste volgers (Facebook > 14.200 fans, Twitter > 1.710 fans en Instagram > 2.400 fans). 
  



 Actieve mediabenadering met een hoge free publicitywaarde in de periode 2015 tot en 
met juli 2017 van € 2,2 miljoen. Met als hoogtepunten Klimaattop Parijs op het NOS 
journaal, duurzame ambitie in het NRC Handelsblad en artikel in de European. 
  

 Merkstijl ‘Goeree-Overflakkee mijn eiland! ‘ontwikkelt waarmee alle ondernemers op het 
eiland, het verhaal van Goeree-Overflakkee op een eenduidige wijze uitdragen.  
 

 Gezamenlijk met stakeholders promoten van het eiland (woonmagazine, deelname aan 
diverse beurzen en tv-programma’s, campagnes, promotiefilms etc.).  
 

 Stimuleren van ontwikkelingen bij hotspots en actieve hotspotbenadering. 
 

 Ondersteuning van evenementen. 
 
Hoewel het directe effect van bepaalde benoemde resultaten niet exact meetbaar is, kan wel 
worden gesteld dat er inmiddels een omslag van een krimp- naar een groeiregio is 
gerealiseerd. 
 
Dit jaar (2017) wordt met de huidige stuurgroep EilandMarketing afgestemd hoe de 
EilandMarketing organisatie voor de toekomst vormgegeven wordt en welk organisatiemodel 
daarbij past. Begin volgend jaar (2018) wordt dit organisatiemodel verder vormgegeven, 
hierbij wordt ook gekeken naar de samenhang en verdere samenwerking met programma’s 
en projecten  zoals Smart Water, Paulina.nu, Duurzaamheid en Innovatie, 
Gebiedsontwikkeling, Sociale en Economische Vitaliteit en de GO-markt.  
 
Voor de nieuwe collegeperiode is het van belang dat ondernemers, onderwijs en overheid 
blijvend samen optrekken in lijn met de praat- en procesplaat. Wij dragen mede bij aan de 
economische doelstellingen die zijn geformuleerd waardoor de vitaliteit van het eiland 
gewaarborgd blijft.  
 

 
 
Er wordt gezamenlijk met stakeholders een jaarplan 2018 opgesteld, waarbij we per pijler 
doelstellingen zullen benoemen en waarbij de ambitie om bij te dragen aan het versterken 
van de duurzame en economische vitaliteit voorop staat. We gaan in ieder geval door met 
het promoten van het eiland op beurzen, social media en overige media. En tevens met het 
verder uitbreiden van de webshop, het vergroten van de naams- en plaatsbekendheid en het 
vergroten van de aantrekkingskracht van het eiland onder bezoekers en recreanten.  
 
  

https://www.goeree-overflakkee.nl/document.php?fileid=134908&f=71129659d389631a22a7ed0ee2d870e9&attachment=1&c=133921


Thema 13: Dienstverlening 

Visie dienstverlening 
In samenwerking met enkele inwoners, ondernemers en medewerkers van de gemeente is 
de visie op dienstverlening herijkt. Deze visie is nog niet vastgesteld. Gewacht is op de 
nieuwe organisatiestructuur. Nieuwe inzichten zullen aan de visie worden toegevoegd. In 
2018 zal de visie worden aangeboden aan het college. 

 

Digitale dienstverlening 

 E-dienst verhuizen wordt getest. Voor de inwoners betekent dit minder handelingen dan 
voorheen voor het doorgeven van een verhuizing.  

 

 ESB: uitvraag is gedaan bij EnableU. Een ESB verzorgt de integratie van de front-, mid- 
en backofficesystemen. Het maakt optimaal gebruik van de bestaande koppelvlakken van 
systemen. Tevens geeft het de mogelijkheid om informatiestromen goed en snel te 
automatiseren en te routeren. Door de ESB is het mogelijk om, door aansluiting op 
MijnOverheid, de  uitgaande post digitaal te  verzenden naar de Berichtenbox en 
statusupdates te presenteren in Lopende Zaken.  

 

 Aangesloten bij Mijn Overheid, maar nog niet in werking i.v.m. het ontbreken van ESB. 
 

 Snelbalie is geïmplementeerd. Mijninkomen wordt toegevoegd aan de snelbalie. 
  

 Zaakgericht werken; er is gestart met het project Zaakgericht werken. De hele organisatie 
die directe klantcontacten heeft, is opgeleid. De processen van het KCC zullen als eerste 
worden geïmplementeerd. Dit betekent dat er voor die processen statusmeldingen en 
servicenormen richting de klant zullen worden gecommuniceerd.  

 

 Het proces omgevingsvergunningen kan ‘volledig’ digitaal verlopen.  
 

 Er wordt gewerkt aan een koppeling tussen SIMform (webformulieren) en ons 
zaaksysteem, Decos Join Zaak & Document. Dit betekent dat webformulieren niet meer 
bij @info binnenkomen, waarna ze in een zaak moeten worden gezet. De webformulieren 
worden automatisch in het zaaksysteem geschoten. Deze koppeling betekent dus vooral 
dat er minder handelingen verricht hoeven te worden voor de postkamer. Voor de 
dienstverlening aan de klant betekent het alleen dat zaken eerder in behandeling kunnen 
worden genomen door de vakafdelingen.  

 

 De mogelijkheden voor een dienstverleningsapp worden onderzocht. 

Bezorgen reisdocumenten 
Per oktober 2017 is gestart met het bezorgen van reisdocumenten. Na een jaar zal dit 
geëvalueerd worden.  

Overheveling taken van vakafdelingen aan het KCC 
De gehandicaptenparkeerkaarten, meldingen Openbare Orde en Openbare Ruimte, 
meldingen Openbare verlichting, het mantelzorgcompliment, SHV-zaken (check bescheiden 
en klantbenadering bij geen bescheiden, invoeren schulden), Jeugd participatiefonds Sport 
en Cultuur en het GVOP zijn producten en diensten die van de vakafdelingen aan het KCC 
zijn overgeheveld. Hierdoor verbetert de dienstverlening aan de klant, door de kortere lijn 
tussen klant en gemeente.  

Terugdringen regeldruk (i.r.t. Motie ChristenUnie ‘Dossierarme verstrekking van 
voorzieningen of vergunningen’) 

De volgende processen zijn dossierarm ingericht: 

 Jeugd participatiefonds Sport en Cultuur (steekproefsgewijze controle achteraf); 



 Meerjarenbeschikking leerlingenvervoer. 

Voor het proces Gegevensuitwisseling BRP en woongerelateerde fraude wordt een pilot 
gestart.   

Meten klanttevredenheid 
De klanttevredenheid na een bezoek aan het 
gemeentehuis of de website, na het invullen van een e-
formulier of na een telefonisch gesprek met de 
gemeente, wordt continu gemonitord. Naar aanleiding 
van de ingediende verbeterpunten worden er (waar 
mogelijk) verbeteringen doorgevoerd.  

Chatten 
In maart 2017 zijn we gestart met de chatfunctie. Momenteel zijn we bezig met de 
voorbereidingen voor de aanbesteding van een nieuw telefonie-platform. Hier zal de 
mogelijkheid tot integratie van chat met chatbot, whatsapp en social media een vereiste zijn.  

Pilot GO-bus 
Per 26 juni 2017 zijn we gestart met de pilot GO-
bus. Met een camper brengen ambtenaren van de 
gemeente wekelijks een bezoek aan drie 
dorpskernen, verspreid over het eiland. Dankzij de 
GO-bus hoeven inwoners voor bepaalde producten 
en diensten niet meer naar het gemeentehuis in 
Middelharnis. In de GO-bus kunnen inwoners 
terecht met vragen, suggesties en meldingen over 
bijvoorbeeld de woon- en leefomgeving of 
openbare orde en veiligheid. Ook het doen van 
geboorte- en verhuisaangifte of de aanschaf van dagdeelkaarten, diverse uittreksels en 
(eigen) verklaringen behoren tot de mogelijkheden. Verder zet de gemeente de GO-bus in 
voor de FlaminGO-tour. Doel van deze tour is om tijdens evenementen met de dorpsraad 
inwoners te spreken over de leefbaarheid in hun dorp. Daarnaast ondersteunt de gemeente 
inwoners onder meer bij het vinden en invullen van aanvraagformulieren. 
 
Hal 
Een digitale zuil is aangeschaft die in de plaats komt van het uitgeven van bonnetjes bij de 
balie. Meer zelfredzaamheid en een snellere doorstroom kan hiermee worden bereikt. 
Tevens worden bij deze zuil meteen de ID-bewijzen gescand en gecontroleerd.  
 
Er is een afhaalbalie ingericht waar onze klanten zonder afspraak terecht kunnen voor het 
afhalen van reisdocumenten, rijbewijzen en andere waardepapieren. Van klanten krijgen we 
terug dat zij het als prettig ervaren dat zij zonder afspraak hun documenten op kunnen halen.     
 
 
  



Thema 14: Bestuurs- en kabinetszaken 
 
Communicatie 
In het eerste jaar van de nieuwe gemeente Goeree-
Overflakkee is de gemeentelijke communicatie opgestart op de 
wijze zoals de voorgaande gemeenten die uitvoerden. Al snel 
is een verschuiving ingezet van gedrukte naar online media. 
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft inmiddels 3.792 
volgers op Facebook, 3.080 volgers op Twitter en 1.413 
relaties die de gemeente via LinkedIn volgen (stand 6 oktober 
2017). Deze aantallen groeien nog steeds. Daarnaast 
publiceerden we als één van de eerste gemeenten in 
Nederland de officiële en rechtsgeldige bekendmakingen 
volledig digitaal via de Gemeenschappelijke Voorziening 
Officiële Publicaties (GVOP).  
 
De communicatiediscipline heeft in diverse grote in- en externe projecten geparticipeerd, 
waarbij intensieve samenwerking met externe partijen en andere overheden mede heeft 
gezorgd voor de profilering van Goeree-Overflakkee als sterke gesprekspartner. Denk hierbij 
aan projecten als grootschalige windenergieopgave, Paulina.nu, GO-markt, Energy Highway 
N59, Droomfonds Haringvliet en Smart Water. 
 
Daarnaast is de gemeente sinds de herindeling pro-actiever gaan communiceren met haar 
inwoners en ondernemers, waardoor er meer draagvlak kon worden gecreëerd. Ook is 
intensief ingezet op het vergroten van het communicatiebewustzijn van medewerkers.  
 
In deze collegeperiode is een groot aantal werkbezoeken georganiseerd waardoor veel 
landelijke en Europese bestuurders en politiek verantwoordelijken Goeree-Overflakkee 
hebben bezocht. 
 
Website 
De gemeentelijke website is meer en meer gaan fungeren als een digitaal loket. Een 
gemeentelijk loket waar, door middel van een grote verscheidenheid aan webformulieren (in 
combinatie met een identiteitscontrole door het gebruik van DigiD en eHerkenning) 
transacties mogelijk zijn die digitaal afgehandeld kunnen worden. Het aantal ontvangen 
aanvragen en meldingen via de website vertoont een sterk stijgende lijn. De wijziging van 
een ‘aanbod-gestuurde’ website naar een toptaken website (waarbij wordt gemonitord aan 
welke informatie de meeste behoefte is) heeft ook gezorgd voor meer gebruikersgemak. 
 
Kabinetszaken 
Het organiseren of faciliteren van herdenkingen (4 mei en 
Watersnoodramp), Veteranendag, Koningsdag, de uitreiking 
van Koninklijke Onderscheidingen, Koninklijke 
erepenningen, Predicaten Koninklijk, gemeentepenningen, 
onderscheiding Carnegie Heldenfonds en de naturalisatie 
van nieuwe Nederlanders tijdens de 
naturalisatieceremonies behoren tot het takenpakket van 
Kabinetszaken. Ook het beheer en de uitgifte van 
relatiegeschenken, de op juiste wijze uitvoeren van de 
vlaginstructie en het rouwprotocol bij het overlijden van leden van het Koninklijkhuis vallen 
hieronder.  
 
Terwijl in de voormalige gemeenten de herdenkingen van de Watersnoodramp en de 
Dodenherdenkingen door de gemeenten zelf werden georganiseerd, is in de afgelopen jaren 
de organisatie bij de samenleving in de kernen neergelegd. Hierdoor komt de eigenheid van 
de samenleving beter tot zijn recht. De gemeente heeft in de organisatie daarvan echter wel 
een ondersteunende rol. 
 



Stipte invulling van de kabinetsfunctie is van groot belang. De taken binnen deze discipline 
behoeven geen aanpassingen die nog open staan. Vanwege het grote belang dat inwoners 
aan de resultaten van de kabinetsfunctie hechten, blijven vooral een correcte administratie, 
opvolging en uitvoering van de verschillende aspecten leidend. 
 
Gemeenteraad 
Net na de herindeling in 2013 ging een nieuwe raad van start met een nieuwe werkwijze 
waarbij om de twee weken een raadsvergadering wordt gehouden met drie fasen: de 
beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende fase. Deze vergaderingen worden 
live uitgezonden. Dat geldt ook voor de maandelijkse presentatieavonden. Hiernaast zijn 
diverse activiteiten georganiseerd om de relatie tussen de politiek en de samenleving te 
versterken. Hieronder volgen de belangrijkste: 
 

 Om de nieuwe raadsleden in de gelegenheid te stellen kennis te maken met de kernen op 
het eiland is in 2013 in drie delen een bus-tour langs alle kernen georganiseerd. 
 

 Na de bustour nodigde de gemeenteraad de dorpsraden in de kernen uit om in het kader 
van Gast van de raad een presentatie aan de raad te verzorgen over de activiteiten van 
de dorpsraad en de aandachtspunten voor de kern. De meeste dorpsraden zijn inmiddels 
bij de raad te gast geweest. 
 

 Als vervolg hierop legde de raad in 2016 en 2017 in samenwerking met de dorpsraden 
bezoeken af aan een groot aantal kernen. Er zijn inmiddels tien kernen bezocht. 
 

 De raad heeft in deze eerste raadsperiode ongeveer twintig werkbezoeken afgelegd, 
waaronder werkbezoeken aan de brandweer, het middelbaar onderwijs, de buitendienst 
en de scouting. 
 

 Naast de dorpsraden worden inmiddels ook andere verenigingen en stichtingen 
ontvangen in de raad om een presentatie te verzorgen. 
 

 Om verder invulling te geven aan het versterken van de relatie tussen de politiek en de 
samenleving is verder deelgenomen aan de dag van de democratie, is er een cursus 
Politiek Actief georganiseerd voor geïnteresseerden in de lokale politiek en is er een 
bijeenkomst georganiseerd om de deelname van vrouwen aan de politiek te bevorderen. 
 

 Om op belangrijke onderdelen inwoners en betrokkenen de mogelijkheid te geven een 
bijdrage te leveren is er tweemaal een hoorzitting georganiseerd: over windenergie en 
jeugdhulp. 
 

 Elk jaar worden weer diverse middelbare en basisscholen ontvangen in de raadzaal voor 
een interactieve bijeenkomst over de lokale politiek. 

 

 Tot slot wordt er in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een 
verkiezingsmagazine verspreid en een verkiezingsdebat georganiseerd. 

 



Eilandvisie 
De gemeenteraad gaf het college opdracht om een gemeentelijke visie te realiseren. Die 
visie beschrijft het wensbeeld voor de gemeente Goeree-Overflakkee in 2025, de 
bijbehorende doelen en de manieren om die doelen te behalen. Die visie wordt benut als 
kaderdocument bij het maken van beleid en het uitvoeren van het werk. De eilandvisie, 
waaraan veel partijen hebben meegewerkt, is door de raad vastgesteld. Dit traject liep 
parallel met de studie naar de eilandmarketing. Er zijn zes speerpunten opgesteld: 
DNA/Eilanditeit, Maatschappelijke balans, Kwaliteit, Duurzaamheid, Innovatie en 
Verbindingen.  
 
 
  



Thema 15: Financieel beleid 
 
 Er is een taakstellende bezuiniging op waarderingssubsidie van € 5 ton opgelegd. Hier 

stond tegenover een budget van € 4 ton voor beleidsvernieuwing m.b.t. ondersteuning 
verenigingen die een bijdrage leveren aan gemeentelijke doelstelling op maatschappelijk 
terrein. Er zijn drie subsidievormen gekomen voor leefbaarheidsplannen via dorpsraden, 
kerngebonden projectsubsidies en subsidies voor sport, cultuur en preventieve 
volksgezondheid. 
 

 Tot en met 2017 was er sprake van 100% kostendekkendheid. Vanaf 2018 is dit gedaald 
tot 90%.  Als gevolg van ontwikkelingen in de kosten, alsmede het gratis maken van de 
milieustraat, was 100% niet meer haalbaar zonder het tarief meer dan trendmatig te 
moeten verhogen. 
 

 Per 1 januari 2018 is het inleveren van afval door en voor inwoners op de milieustraat 
gratis. Het voorrijtarief voor ophalen grof vuil is ongewijzigd gebleven. 
 

 Via een convenant met de VEERO is geregeld dat jaarlijks € 2 ton van de opbrengst 
recreatieve heffingen (toeristen- en forensenbelasting) ten goede komt aan de recreatieve 
sector. 
 

 Via de leges omgevingsvergunning ontvangt de gemeente inkomsten voor grootschalige 
project m.b.t. duurzame energie.  

 

 In het kader van een bezuinigingsopgaaf is een selectieve vacaturestop ingesteld in 
combinatie met de uitvoering van seniorenbeleid en generatiepact. Inhuur van externe 
expertise is op verschillende terreinen noodzakelijk gebleken. 
 

 Financiën zijn op orde blijkend uit: een sluitende meerjarenbegroting, ruimte voor nieuw 
beleid (ingaande 2018), een behoudende belastingdruk, prima weerstandsratio, gedaalde 
nettoschuld per inwoner (lager dan landelijk gemiddelde).  

 

 Het volgende overzicht begroting 2018 kan worden gegeven: 
Afvalstoffenheffing 90%, rioolheffing 99%, markten 81%, begraafrechten 78%, algemene 
dienstverlening 54%, omgevingsvergunning (bouwen) 95%, havengeld 46%.  

 

 Bij de start van de nieuwe gemeente dienden we over de periode 2014-2017 13,2 miljoen 
te bezuinigen (incl. 1 miljoen voor nieuw beleid). Vanuit de begroting 2015 kwam daar nog 
eens 2,8 miljoen richting 2018 bij. Totaal dus 16 miljoen te bezuinigen. Een groot deel, 
afgerond 42% is bezuinigd op bedrijfsvoering o.a. door zaken efficiënter te organiseren. 
Nagenoeg alle bezuinigingen zijn doorgevoerd. Thans resteert voor 2018 aan 
taakstellingen: Personeel (226K), accommodatiebeleid (337K) en inkoop (25K). Voor 
2012 is een nieuwe taakstelling van 290K doorontwikkeling organisatie opgevoerd. 
 

 Elk jaar stond onze gemeente onder repressief begrotingstoezicht van de provincie (= 
goedkeuring achteraf en lichtste vorm van toezicht). 
 

 Kadernota wordt jaarlijks gemaakt. Hierin staan richtlijnen en enkele ambities opgenomen. 
Echte beleidskeuzes (vanuit scenariodenken) zijn (nog) niet opgenomen in de kadernota.  
 

 3-4 voortgangsrapportages per jaar zijn verschenen. Aan de hand hiervan was bijsturing 
mogelijk.  
 

 Reserves zijn op peil gebracht, al blijft de solvabiliteitspositie kwetsbaar. 

  



Thema 16: Vastgoed 
 
Nota van Uitgangspunten Vastgoed Goeree-Overflakkee 
In de loop van 2014 zijn de uitgangspunten voor het gemeentelijk vastgoed vastgesteld. In 
de nota zijn de kaders, beleidsplannen (MOOI en financiën) rondom het gemeentelijk 
vastgoed weergegeven. Voorts zijn er een aantal aanbevelingen gegeven en de te 
ondernemen vervolgstappen benoemd. 
 
Beleidsnota snippergroen en restpercelen 
In 2015 is de beleidsnota restpercelen en snippergroen vastgesteld. In de nota worden o.m.  
de criteria beschreven voor verhuur en verkoop van snippergroen en restpercelen.  
 
Grondprijzenbeleid 
Jaarlijks wordt er een grondprijzenbrief vastgesteld. Hierin worden de uitgangspunten voor 
verkoop van gemeentelijke grond (woningbouw, bedrijfsterrein), alsmede verhuur en verkoop 
van snippergroen vastgesteld. 
 
Fort Prins Frederik 
Sinds 1 februari 2018 is de gemeente eigenaar van het Fort Prins Frederik te Ooltgensplaat.  
 
Zwembadfusie 
Per 1 januari 2017 zijn de drie zwembaden gefuseerd naar één organisatie: de Stichting 
Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee.  
 
Multifunctionele accommodaties/dorps- en verenigingsgebouwen 
Per 1 januari 2017 zijn de MFA’s: de Grutterswei, Dorpstienden en de verengingsgebouwen 
Oostdam en Haagse Huus bij de Stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee 
ondergebracht. 
 
Sportvelden/accommodaties 
In  2013/2014 is het traject harmonisatie onderhoud en huur voetbalvelden gestart. 
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een raadsbesluit om te komen tot de aanleg van 16,5 
kunstgrasvelden. Eind 2016/begin 2017 werd duidelijk dat het krediet niet toereikend was om 
hieraan uitvoering te geven en is uiteindelijk het beschikbaar gestelde krediet ingetrokken. 
Overigens is er wel een kunstgrasveld aangelegd op het complex van MSV&AV Flakkee. 
 
Opstellen Integraal Huisvesting plan voor scholen 
Gemeente en schoolbesturen zijn begonnen aan de opstelling van een IHP, omdat in de 
onderwijswetgeving wordt opgenomen dat de gemeente voor de schoolgebouwen een IHP 
moet opstellen met een duur van 15 jaar. Inmiddels zijn de gebouwen geschouwd en op 
basis daarvan moet gekomen worden tot een IHP dat op draagvlak bij de 
onderwijsinstellingen kan rekenen en voor gemeente en schoolbesturen betaalbaar is. 
 
Kindcentra 
Een andere uitdaging is dat we willen komen tot toekomstbestendige gebouwen. Geen 
scholen maar kindcentra. Inmiddels lopen er een aantal initiatieven.  
 
Oude Raadhuis   
Het Oude raadhuis in Middelharnis is opgeknapt en omgevormd naar een Innovatief 
business centrum waar de programma's Paulina.nu, Smart Water, Energy-Island en 
Eilandmarketing gevestigd zijn en de samenwerking tussen deze programma's vorm krijgt. 

 
 
 

 



Vooruitblik: wat komt er op een nieuw college af? 
 
 
Thema 2: Verkeer en Vervoer  
 

 A29 renovatie Heinenoordtunnel 
RWS bereidt momenteel een grote renovatie van de Heinenoordtunnel voor.  Dit werk zal 
tijdelijk grote gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van onze gemeente. Het is de 
komende collegeperiode zaak, onze belangen goed bij RWS voor het voetlicht te 
brengen.  

 

 A29 Haringvlietbrug 
Ook de Haringvlietbrug is aan renovatie toe. Hiervoor geldt hetzelfde als bij de renovatie 
van de Heinenoordtunnel. 

 

 Grootschalig onderhoud oeververbindingen  
RWS staat de komende jaren voor een enorme onderhoudsopgave. Veel tunnels, 
bruggen en viaducten in het Rijnmondgebied zijn aan renovatie of vervanging toe. Deze 
werkzaamheden duren zeker tot 2030. De werkzaamheden zullen aanzienlijke gevolgen 
hebben voor de bereikbaarheid. Dat geldt ook voor Goeree-Overflakkee. Het is daarom 
belangrijk dat onze gemeente goed bij RWS aangesloten is. 

 

 Actualisatie bebouwde-komgrenzen 
De afgelopen jaren hebben veel ruimtelijke ontwikkelingen plaatsgevonden. Als gevolg 
daarvan is op een aantal locaties de bebouwde-komgrens gewijzigd. Uit juridisch oogpunt 
bezien, is het belangrijk alle komgrenzen te controleren en door de gemeenteraad te laten 
vaststellen. Met zo’n integrale aanpak wordt één nieuw besluit voor alle komgrenzen 
verkregen waardoor de afzonderlijke - nog steeds vigerende - besluiten van de 
voormalige gemeenten komen te vervallen. 

 

 Doortrekken R-net 
Het R-net voorziet in een grote behoefte. Sinds de invoering ervan is het reizigersaanbod 
substantieel toegenomen. Ook op Goeree-Overflakkee. In verband hiermee heeft de 
provincie besloten, in overleg met de gemeente, te onderzoeken of het R-net richting 
Ouddorp kan worden uitgebreid.  

 

 OV toegankelijkheid bushaltes 
Om te bereiken dat ook mindervaliden van het OV gebruik kunnen maken, dient de 
toegankelijkheid van de bushaltes op orde te zijn. Tijdens de discussie over het 
doelgroepenvervoer is gebleken, dat een groot aantal haltes nog voldoet. Om het OV te 
stimuleren, dienen de bushaltes te worden verbeterd. 

 

 Overdracht wegen waterschap Hollandse Delta 
Omdat de watertaak steeds omvangrijker wordt, ziet het waterschap Hollandse Delta  het 
wegenbeheer niet langer als een kerntaak. Men wil hun wegen het liefst aan de 
gemeenten overdragen. Momenteel wordt daartoe een bestuurlijke verkenning uitgevoerd. 
In de komende collegeperiode wordt dit een belangrijk item.  

 

 VCP Middelharnis in voorbereiding 
Ter verbetering van de bereikbaarheid, de doorstroming en de verkeersveiligheid is een 
VCP-macro voor Middelharnis-Sommelsdijk opgesteld. Het streven is om in de eerste 
helft van 2018 het VCP Macro definitief in besluitvorming richting de raad te brengen.  

 
 
 
 
 
 



Thema 3: Ruimte en Wonen 
 

 De Kadernota Grondbeleid richt zich met name op hoofdlijnen, het is wenselijk dat er een 
verdiepingsslag wordt gemaakt en een nieuwe Nota Grondbeleid wordt voorbereid, met 
daarin verwerkt alle nieuwe wet- en regelgeving.  

 

 De gebiedsontwikkeling aan de Noordrand van Goeree-Overflakkee (natuur, recreatie, 
wonen, duurzame ontwikkeling). 
 

 De gebiedsontwikkeling van het centrum en havengebied van Middelharnis. 
 

 De verdere aanpak van het Fort Prins Frederik te Ooltgensplaat. 
 

 De uitvoering van het beleid ten aanzien van de bewoning en functieverandering van 
recreatieterreinen. 
 

 De invoering van de Omgevingswet, waarmee de beleidsdoelen van de gemeente 
integraler, participatiever, kwalitatief beter en sneller zouden moeten worden gerealiseerd. 
 

 Het samen met de dorpen aanpakken van de verpaupering. Een start is in de afgelopen 
periode gemaakt (denk o.m. aan Parel van de Delta te Middelharnis, supermarkt te 
Herkingen) maar er is nog veel te doen. 
 

 Het vertalen van de recreatievisie naar ruimtelijke en ontwikkelingsplannen. 
 

 De schaalvergroting in de landbouw. Hoe gaan we om met steeds groter wordende 
bedrijfsclusters in het buitengebied? Wat is de relatie met bedrijventerreinen, nu de 
boerenerven tot voedselfabrieken evolueren? Wat doen we met de vrijkomende 
agrarische bedrijfspercelen? Saneren om toe te voegen aan de groeiende bedrijven of 
houden we het beleid van “ruimte voor ruimte” (een woning terugbouwen voor 
gesaneerde bedrijfsruimte) in stand? 
 

 Planeconomie richt zich op hoofdlijnen, strategie en visievorming. Daarnaast wordt vanuit 
planeconomie financiële ondersteuning gegeven aan de (ruimtelijke) 
gebiedsontwikkelingen en worden kansen, mogelijkheden en risico’s in beeld gebracht. 
Vanuit planeconomie/grondbedrijf wordt gewerkt aan diverse projecten, die vanuit het 
project Gebiedsontwikkeling Noordrand zijn ontstaan (Project BBL-gronden (looptijd 2016 
t/m 2018) en Gebiedsontwikkeling Eerste Bekading, Wonen in de natuur (looptijd 2014 t/m 
2019).  
 

Thema 5: Leefstijl 
 

 (Door)ontwikkelen van burgerkracht (sociale vitaliteit) 
 

 Ontwikkelen (nòg) vroegtijdiger onderkenning van problematiek 
 

 Verder implementeren van de nieuwe visie binnen team Jeugd en Gezin waarin de 
eenduidige aansturing, het werken met 1G1P (één gezin, één plan) en het nieuwe 
werkproces is vastgesteld 
 

 Verbeteren van de samenwerking met Jeugdbescherming en Veilig Thuis  
 

 Onderzoek naar de optimale integrale gemeentelijke inzet voor de doelgroep 
dagbesteding/beschut werk 
 

 Ontwikkelen van een “dashboard sociaal domein”, waarmee gemonitord wordt op het 
behalen van maatschappelijke doelen en waaraan sturingsinformatie kan worden 
ontleend.  



 

 Actualisatie van het Jeugdbeleidsplan en formuleren van een Wmo-beleidsplan.  
 

 Op bestuurlijk niveau trachten CZ te bereiken voor de samenwerking in de Villagedeal. 
 

 Besluiten tot voortzetting of beëindiging aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht op 
Goeree-Overflakkee, mede op basis van evaluatie JOGG 2016 – 2018.  

 
Thema 6: Educatie, Werk en Inkomen  
 

 Beleid ten aanzien van ouderbetrokkenheid 
 

 Het verhogen van de interne kwaliteitszorg  
 

 De verbetering van de VVE-coördinatie 
 

 In samenwerking met de voorscholen en het primair onderwijs inzichtelijk maken van de 
resultaten van het gevoerde beleid.   

 
Thema 7: Sociale Vitaliteit 
 

 Doorontwikkeling van het Kern- en Buurtgericht Werken conform versnellingsagenda Van 
MOOI naar MOOIER!. 
 

 Kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van ‘Goeree-Overflakkeese-olie’ om kansrijke 
initiatieven uit de samenleving mogelijk te blijven maken. 
 

 Ontwikkelbehoefte verenigingen blijvend ophalen, invullen en ondersteunen. 
 

 Nieuwe vorm van waardering ontwikkelen (doorontwikkeling vrijwilligersevenement). 
 

 Doorontwikkeling GOvoorelkaar.nl. 
 

 Opstellen nota overheids- en inwonersparticipatie met uitvoeringsprogramma. 
 
Thema 9: Bedrijvigheid 
 

 Bedrijfscontacten via bedrijfscontactfunctionarissen 
 

 Regulier overleg FOGO 
 

 groene cirkels (voorheen landschapstafel) 
 

 Visserij en verbreding visserij 
 

 UFA gebiedsontwikkeling Scheveningen  
 

 Internet buitengebied   
 

 Rechtszaak Slijkgat  
 

 KVO-B/KVO-W voor GO + certificering KIWA, schouwen bedrijfsterreinen en 
winkelgebieden 
 

 BIZ CCGO Tonisseweg/ Stellendam 
 

 Aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt (GO markt) 
 



 SLA Bedrijventerreinen/ winkelgebieden 
 

 Uitbreiding markt Ouddorp  
 

 Uitgifte BPO 
 

 Ontwikkeling Suijssenwaerde/ Handelskade 
 

 Onderzoek ontwikkeling Kerkepad Middelharnis 
 

 Strategie Smart Water, acquisitieplan, nieuwe projecten 
 

 N59 
 

 Programmering bedrijventerreinen 
 

 Platform economie 
 

 Verkoop kavels bedrijventerreinen (Korteweg, Zuidelijke Randweg, Oostplaat 
 

 Uitvoering detailhandelsvisie 
 

 Gebiedsprogramma GO (IRP) 
 

 P10 
 

 Verkenning metropoolregio 
 
Thema 11: Recreatie en Toerisme 
 

 Prestatieafspraken VVV 
 

 Strandbeheer en verbetering, strandbeleid 
 

 Evenementen 
 

 Overleg horeca en strandpaviljoen 
 

 Kimo/ blauwe vlag/ quality coast 
 

 Recreatievisie, uitwerking 
 

 Gebiedsontwikkeling Kabbelaarsbank en strandje Twins 
 

 Afwikkeling liquidatie recreatieschap ZWD. 
 

 Waterpoort 
 
Thema 14: Bestuurs- en kabinetszaken 
 

 Verder uitwerken van de webcarefunctie. De overtuiging is dat een nog professionelere 
inrichting van de communicatie via chat en social media, een verschuiving doet 
plaatsvinden van telefoonverkeer en bezoek aan het gemeentehuis, naar het gebruik van 
social media.  
 

 Gemeentelijke organisatie communicatief (nog) sterker maken, door intern het 
communicatiebewustzijn verder te vergroten en gebruik te maken van een monitoringtool 
om de digitale communicatiemiddelen (zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn) 



beter te kunnen benutten en effectiever in te kunnen zetten. Deze tool helpt de organisatie 
om de sentimenten in de samenleving naar binnen te halen en hier proactief op in te 
spelen. 
 

 Inzetten op versterking van de integraliteit tussen de verschillende afdelingen en 
vakgebieden, onder meer door het implementeren van een Social 
Intranet/samenwerkingsplatform. Dit platform biedt eveneens de mogelijkheid om op een 
veilige en afgesloten plek met externen te kunnen samenwerken/discussiëren en 
gelijktijdig in documenten te kunnen samenwerken. 
 

 De nieuwe gemeenteraad zal zelf nader invulling kunnen geven aan de eigen werkwijze. 
Hierbij ligt het voor de hand een aantal zaken te continueren, zoals het live uitzenden van 
raadsvergaderingen en presentatieavonden, scholenbezoeken en de cursus Politiek 
Actief. Andere zaken verdienen wellicht een aanpassing. Een evaluatie van de werkwijze 
van de raad kan hiervoor de nodige input geven. Verder zal de nieuwe gemeenteraad zelf 
een nadere invulling kunnen gaan geven aan de relaties met de kernen en de dorpsraden. 
Ook de relatie met de kernen waar geen actieve dorpsraad functioneert verdient 
aandacht. Daarnaast zal weer een nieuwe invulling gegeven kunnen worden aan de 
jaarlijkse werkbezoeken en de Gast van de raad.  

 
Thema 15: Financieel Beleid 
 

 Nieuwe windmolens worden geplaatst in 2018 e.v. Nader uitgewerkt dient te worden of en 
wat de gemeente via windfonds gaat ontvangen. (kennis op dit punt is in de organisatie 
niet aanwezig). 

 

 Organisatieontwikkeling loopt ook in de nieuwe bestuursperiode door. 
 

 In het kader van organisatieontwikkeling is gekozen voor een visie met bijbehorende 
beleidslijn. Een onderdeel hiervan is het streven naar een lagere vaste formatie en een 
hogere flexibele bezetting. 

 

 Beleid maken waarin uitgangspunten komen of en zo ja welke heffingen minimaal 
kostendekkend moeten zijn/worden. 

 

 Verder invullen openstaande taakstellingen. 
 

 Doorontwikkelen instrument kadernota. 
 

 Besluiten of eerder gekozen ambitie om te komen tot een realtime informatievoorziening 
al dan niet bijgesteld moet worden. 

 

 Nieuwe nota reserves en voorzieningen opstellen. Bezien welke reserves kunnen 
vervallen. Expliciet aandacht voor inzet reserve sociaal domein. 

 

 Definitief besluit verkoop aandelen Eneco incl. bestemming. 
 

 Aanvankelijk was het de bedoeling te komen tot realtime informatievoorziening. Het is aan 
het nieuwe bestuur of deze ambitie nog nader moet worden ingevuld. 

 
Thema 16: Vastgoed 
 

 Accommodatiebeleid: een kerngerichte aanpak is vereist is. Dit is echter zeer complex en 
vele gemeentelijke beleidsvelden haken hierop in. Er is een tevredenheidsonderzoek 
gehouden onder exploitanten en gebruikers van met name de dorps- en 
verengingsgebouwen. En er is gestart met de harmonisatie van huurtarieven van 
gemeentelijke verenigingsgebouwen, binnensportzalen en gecombineerde 
accommodaties. In 2018 en mogelijk verder zal de implementatie hiervan plaatsvinden. 

 



 Doorontwikkeling Diekhuus: In samenwerking met Maza en Vastgoed is er in 2017 gestart 
met de doorontwikkeling van het Diekhuus. Streven is de levendigheid en de 
bezettingsgraad te vergroten, alsmede een betere benutting van het Diekhuusplein en 
een verbinding te maken met het winkelgebied. Naar verwachting kunnen medio 2018 
verschillende scenario´s van mogelijke gebruikers aan de belangstellenden voorgelegd 
worden. Gezamenlijk wordt de keuze voor de beste variant gemaakt.  

 

 Harmonisering huurovereenkomsten havens, mogelijk in combinatie met de afschaffing 
van een gedeelte van het havengeld. De verwachting is dat dit minimaal tot eind 2018 zal 
voortduren. 

 

 De gemeente heeft nog geen structureel beleid voor het verduurzamen van het eigen 
vastgoed, terwijl duurzaamheid één van de belangrijke speerpunten is. Op korte termijn 
zal aan het college  een advies worden voorgelegd om structureel invulling te kunnen 
geven aan het verduurzamen van de gebouwen. Het verduurzamen betekent wel het 
beschikbaar hebben van extra middelen en capaciteit om hieraan in de komende jaren 
invulling te kunnen geven.  

 

 Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de realisering 
van een campus voor het beroepsonderwijs. Door de samenwerking met Albeda en RGO 
kan een campus worden gebouwd waardoor op het beroepsonderwijs doorgaande 
leerlijnen ontstaan van vmbo-mbo. De schoolcampus beroepsonderwijs kan naar 
verwachting in 2020 gereed zijn. 

 

 Er komen nieuwe gebouwen in beheer van de gemeente, hiervoor is een projectmatige 
aanpak gewenst, mede afhankelijk van de toekomstige invulling van de locatie.  
o Schoolstraat (gebouw EduDelta te Middelharnis 
o Sjem gebouw (schoolgebouw) te Middelharnis 
o Schoolgebouwen vanuit basisonderwijs als gevolg van samenvoeging of nieuwbouw 

 

 Door diverse ontwikkelingen (krimp, vervangende nieuwbouw) op het gebied van 
maatschappelijk vastgoed en onderwijshuisvesting, zullen er naar verwachting locaties 
voor herontwikkeling in aanmerking komen.  

 

 Begin 2017 is het traject harmonisering onderhoud en huren voetbalvelden stopgezet. 
Inmiddels is er een nieuw projectplan opgesteld om hieraan voor de komende jaren 
uitvoering te geven. 

 

 Uitvoering beleidsnota snippergroen (verkoop, harmonisering en onderhoud): opstellen 
plannen voor het verkopen van snippergroen, het harmoniseren van de huurcontracten, 
het aanpakken van onrechtmatig gebruik van gronden. Ervaringen bij andere gemeenten 
leert dat dit een project van jaren is, mede afhankelijk van de aanwezige en beschikbare 
capaciteit. 

 

 Afstoten van gemeentelijke gebouwen/gronden: De vastgoedportefeuille dient regelmatig 
tegen het licht te worden gehouden en de mogelijkheden van afstoten en herontwikkeling 
dienen hierbij te worden bezien. 

 

 De gemeente verhuurt negen brandweerkazernes aan de VRR. Deze kazernes voldoen 
maar gedeeltelijke aan de eisen van de VRR. Er loopt een traject met de VRR om te 
komen tot aanpassing van deze kazernes en het aangaan van nieuwe 
huurovereenkomsten. 

  

 De gemeente verhuurt diverse gronden voor volkstuinen, zowel aan particulieren als aan  
volkstuinverengingen. Er zal gekomen moeten worden tot één huurbeleid voor deze 
gronden óf het afstoten van de gronden.  

 



 Terrassenbeleid/uitstallingen in de openbare ruimte: hierop is nog geen beleid gemaakt 
door de gemeente, terwijl op diverse plekken in de openbare ruimte terrassen en 
verkoopwaren worden uitgestald door ondernemers.  

 

 Het beheer van de woonwagenkampen binnen de gemeente is nog niet ingericht en 
beleid rondom de toekomst van de woonwagenkampen ontbreekt nog. Beheer van deze 
kampen is een specialistische taak die binnen de gemeente goed zal moeten worden 
geborgd.  

 
 
 
 
  



 
 
 


