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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 13 oktober 2020 aanvangstijd: 09:00 uur. 
 Aanwezig 

Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman burgemeester 

De heer W.M. van Esch gemeentesecretaris 

De heer D.A. Markwat wethouder Ruimte & Wonen 

De heer P. Feller wethouder Financiën 

De heer B.J. Bruggeman 
 

wethouder Sociaal Domein 
 Mevrouw T.C. Both-Verhoeven wethouder Economische Zaken 

 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 13 oktober 2020. Agenda B&W d.d. 13 oktober 2020 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  09:00 – 09:30 Presentatie verplichte recht-
matigheidsverantwoording door college miv 
2021. 

Peter van den Doel en Daniëlle Langbroek. Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -20-
122582/16291 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Advies commissie bezwaarschriften inzake 
bezwaar tegen intrekking handhavingsbesluit 
met betrekking tot de bouw van een woning 
in Achthuizen.  

Conform advies commissie bezwaarschriften, de 
bezwaren ontvankelijk en ongegrond verklaren, 
onder gelijktijdige afwijzing van het verzoek om 
vergoeding van proceskosten, conform concept-
besluit. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -18-
106202/16266 
Wethouder 
Both-Verhoeven 

Besluit inzake verpachting Van 
Pallandtpolder.  

1. In te stemmen met het advies van de selec-

tiecommissie en de inschrijving van Groe-

neveld/Wesdorp in principe als winnende 

inschrijving voor pacht van de Proeftuin Van 

Conform advies besloten. 
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Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

Pallandtpolder aan te wijzen;  

2. Definitieve besluitvorming ten aanzien van 

verpachting volgt mits er voldaan wordt aan 

de aanvullende voorwaarden, zulks ter defi-

nitieve beoordeling door het college van B 

en W; 

3. De winnende inschrijver en de afgewezen 

inschrijvingen middels concept-brieven in-

formeren. 

     

2.3  Z -20-
126059/16299 
Wethouder 
Both-Verhoeven 

Beantwoording raadsvragen over waterstof.  Raadsbrief naar de gemeenteraad te sturen. 
 

Conform advies besloten waarbij de por-
tefeuillehouder wordt gemandateerd 
voor de nadere redactie van de raads-
brief. 

     

2.4  Z -20-
126516/16283 
Wethouder 
Bruggeman 

Kwijtschelding huren 
amateursportorganisaties.  

1. Instemmen met kwijtschelding huurlasten in 
de periode maart t/m mei 2020 ten behoeve 
van (buiten)sportorganisaties op Goeree-
Overflakkee; 

2. Indienen aanvraag Tegemoetkoming Ver-
huurders Sportaccommodaties. 

 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -16-
72253/16255 
Wethouder 
Feller 

Scenario's VCP macro.  De scenario’s uit het VCP-macro opnieuw aan 

de raad presenteren binnen het geheel van de 

aanvullende onderzoeken, de ambities/visies en 

de voorkeur van de Werkgroep Middelharnis 

Kanaalkruising. De raad voorstellen om een 

voorkeursscenario participatief met inwoners en 

ondernemers nader uit te werken.   
 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -20-
125792/16265 
Wethouder 

Beantwoording raadsvragen VKGO inzake 
verkeerssituaties Achthuizen en Melissant.  

Bij akkoord de raadsinformatiebrief doorzenden. 
 

Conform advies besloten. 
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Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

Feller 

     

2.7  Z/20/165612/16
014 
Wethouder 
Markwat 

In te stemmen met het principeverzoek voor 
het vestigen van een personal coach aan de 
Bouwdijk te Melissant.  

1. Aanvrager op de hoogte stellen van een po-
sitieve grondhouding en verzoeken de aan-
vraag aan te vullen; 

2. De aanvrager infomeren via een brief. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -20-
123477/16286 
Wethouder 
Markwat 

Besluit principeverzoek Oosthavendijk te 
Middelharnis.  

1. Niet instemmen met principeverzoek; 
2. De initiatiefnemer informeren middels een 

brief. 
 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken   

2.9  Z -19-
117166/16237 
Wethouder 
Bruggeman 

Aanvragen kerngebonden projectsubsidie en 
leefbaarheidsfonds 6de tranche 2020.  

1. Akkoord gaan om een kerngebonden pro-

jectsubsidie beschikbaar te stellen aan: 

a. Oranjevereniging Melissant voor het realise-

ren van een speeltoestel voor de speelwei-

de de Klimgeit te Melissant; en  

b. Vereniging dorpsraad Dirksland voor het re-

aliseren van een fietsenstalling voor de ge-

bruikers van de beleefplek langs het haven-

kanaal; 

2. Akkoord gaan om een bijdrage uit het Leef-

baarheidsfonds Middelharnis en Sommels-

dijk beschikbaar te stellen aan: 

a. Stichting Streekmuseum Goeree-

Overflakkee voor het organiseren van diver-

se activiteiten in het kader van het Sinter-

klaasfeest in het historische centrum van 

Sommelsdijk; 

3. De aanvraag om een kerngebonden pro-

jectsubsidie van Stichting dorpsraad Acht-

huizen door te schuiven naar de eerste 

tranche 2021; 

Conform advies besloten. 
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Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

4. De aanvragers schriftelijk in kennis te stellen 

van het besluit. 

     

2.10  Z -20-
122754/16123 
Wethouder 
Feller 

Risicorapportage 2020-2.  De Risicorapportage 2020-2 voor kennisgeving 
aannemen. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -20-
126054/16212 
Wethouder 
Feller 

Septembercirculaire gemeentefonds 2020.  1. Kennisnemen van de ontwikkelingen en fi-
nanciële consequenties van de september-
circulaire 2020; 

2. De financiële vertaling verwerken in de 2e 
tussentijdse rapportage 2020 en in de be-
groting 2021. 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -20-
126347/16249 
Wethouder 
Feller 

Transferium Marina Port Zelande ten 
behoeve van Brouwerseiland.  

In te stemmen met de verzending van de brief 
inzake Transferium bij Marina Port Zélande. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -20-
124225/16279 
Wethouder 
Feller 

Schriftelijke vragen Vol Vreugde over 
leerlingprognose MBO invulling MBO in 
beroepscampus.  

Instemmen met de beantwoording van de 
raadsvragen m.b.t. leerlingenprognose en invul-
ling mbo in de beroepscampus. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -17-
91202/16195 
Wethouder 
Markwat 

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
Halsjuk te Sommelsdijk.  

1. Kennis nemen van de zienswijzen en de no-
ta van zienswijzen en overleg; 

2. De gemeenteraad adviseren het bestem-
mingsplan “Halsjuk Sommelsdijk”, zoals 
vervat in NL.IMRO.1924.SLDHalsjuk60-
BP30 gewijzigd vast te stellen; 

3. De gemeenteraad voorts te adviseren geen 
Exploitatieplan vast te stellen; 

4. De opbrengst te verwerken via de 1e tus-
sentijdse rapportage 2021. 

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -20- Toevoegen woning op perceel grens 1. In principe medewerking verlenen aan het Conform advies besloten. 
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124058/16247 
Wethouder 
Markwat 

dorpskern Langeweg Ooltgensplaat.  toevoegen van een woning, mits gehele 
perceel in het plan wordt betrokken; 

2. Verzoeker door middel van een brief over 
het genomen principebesluit informeren. 

     

2.16  Z -20-
126288/16253 
Wethouder 
Markwat 

Aanbieding kavel Havendijk te 
Ooltgensplaat.  

Niet overgaan tot aankoop. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -20-
126355/16254 
Wethouder 
Markwat 

Aanbieding kavel Havendijk te 
Ooltgensplaat.  

Niet overgaan tot aankoop. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -20-
119819/16263 
Wethouder 
Markwat 

Principeverzoek klim-outdoorpark Stellebos 
te Stellendam.  

In principe medewerking verlenen aan het reali-

seren van een klim-outdoorpark in het Stellebos 

aan de Damweg (nabij nr. 1a) te Stellendam. 

Conform advies besloten. 

     

2.19  Z -20-
122524/16288 
Wethouder 
Markwat 

Advies commissie bezwaarschriften inzake 
bezwaarschrift tegen verleende 
omgevingsvergunning voor de bouw van een 
woning in Achthuizen.  

1. Conform advies commissie bezwaarschrif-
ten, de bezwaren ontvankelijk, gegrond en 
voor het overige ongegrond verklaren, onder 
gelijktijdige afwijzing van het verzoek om 
vergoeding van de proceskosten; 

2. Conform advies commissie bezwaarschrif-
ten, de twee gebreken herstellen, onder in-
standhouding van de vergunning; 

3. Eén en ander conform concept-besluit. 

Conform advies besloten. 

     

2.20 Z -20-
124840/16273 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Handhavingsverzoek.  Besluiten tot het afwijzen van zowel het hand-
havingsverzoek alsmede de ingebrekestelling 
conform een concept besluit.  

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. 15 oktober 2020.  Besproken. 
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4  Uitnodigingen: n.v.t. -- 

     

5  Ter informatie:   

  1. Brief VNG ledenbrief gemeentelijke ondersteuning publiekscampagne CoronaMelder dd 6 
oktober 2020. 

Vka. 

  a. Melding bij gemeenten misbruik CoronaMelder.  

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     
8  Notulen d.d. 13 oktober 2020. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2020. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


