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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 14 april 2020 aanvangstijd: 09:00 uur. 
 Aanwezig 

Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman burgemeester 

De heer W.M. van Esch secretaris 

De heer D.A. Markwat wethouder Ruimte & Wonen 

De heer P. Feller wethouder Financiën 

De heer B.J. Bruggeman 
 

wethouder Sociaal Domein 
 Mevrouw T.C. Both-Verhoeven wethouder Openbare Werken 

 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 14 april 2020. Agenda B&W d.d. 14 april 2020 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -20-
120473/15395 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Verzoek tot tijdelijke bewoning 
recreatiewoning.  

De gevraagde toestemming voor het tijdelijk 
bewonen van de genoemde recreatiewoning 
verlenen.  

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -17-
89278/15370 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Bijdrage Waterpoort pont 2020.  Instemmen met een bijdrage voor 2020 aan 
de pontverbinding op het Krammer – Vol-
kerak. 

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -20-
119882/15402 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Aanvullend advies Convenant Glasvezel.  Niet akkoord gaan met het verzoek. 
 

Het voorstel wordt aangehouden. De or-
ganisatie wordt verzocht de huidige ge-
meentelijke regelgeving te herzien en 
een voorstel hiervoor terug te brengen in 
het college. 

     

2.4  Z -19-
108563/15265 

Verzoek om financiële tegemoetkoming 
'Pilot' Slimmerik.  

Aan de Stichting SlimmerIK € 1.870,-- subsi-

die verlenen voor de uitvoering van 2 work-

Conform advies besloten. 
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Wethouder 
Bruggeman 

shops Tools 4 Kids op basisscholen op Goe-

ree-Overflakkee. 

2.5 Z -19-
108428/15337 
Wethouder 
Bruggeman 

Compensatie huurtarieven na harmonisatie 
voor de verenigingen die meer gaan 
betalen.  

1. De meerkosten naar aanleiding van de

geharmoniseerde tarieven voor de ge-

noemde verenigingen compenseren over

de periode januari 2020 tot en met juli

2020;

2. Instemmen met de voorwaarden welke

verbonden zijn aan het verenigingstarief.

Conform advies besloten. 

2.6 Z -19-
117770/15398 
Wethouder 
Bruggeman 

Voorstel verzetschrift. Tegen de uitspraak van de Rechtbank Rotter-
dam van 1 april 2020 in verzet gaan conform 
een verzetschrift. 

Aanhouden tot volgende week.

2.7 Z -19-
118142/14943 
Wethouder Feller 

Parkeergelegenheid Koningin Julianaweg 
Middelharnis thv Bosseschool.  

1. Instemmen met het voorstel om, met ge-

bruikmaking van de wijzigingsbevoegd-

heid, de voorgestelde extra parkeerplaat-

sen te realiseren conform de 2e oplos-

singsrichting;

2. Instemmen met de inhoud van de raadsin-

formatiebrief en deze te verzenden.

Conform advies besloten waarbij nog 
nader wordt gekeken naar het materi-
aalgebruik in het kader van klimaatadap-
tatie. 

2.8 Z -19-
112994/15410 
Wethouder Feller 

Instemming om te rijden met waterstof 
aangedreven bussen.  

1. Instemmen met het afgeven van een ont-
heffing door de Minister van Infrastructuur
en Waterstaat voor het gebruik maken van
onze wegen door elektrische bussen in
combinatie met range extender aanhang-
wagen (REA);

2. Aan de Minister van Infrastructuur en Wa-
terstaat mandaat verlenen voor het na-
mens onze gemeente verlenen van de
ontheffing.

Conform advies besloten. 
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2.9  Z -20-
121560/15390 
Wethouder 
Markwat 

Verzoek provincie herbouw woning hoek 
Groeneweg met Langeweg Nieuwe-Tonge.  

1. In principe medewerking verlenen aan 
herbouw woning Groeneweg te Nieuwe-
Tonge; 

2. Provincie middels een brief informeren. 
  

De beslissing wordt aangehouden voor 
nader onderzoek. 

     

  Conformstukken   

2.10  Z -20-
119783/15120 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Jaarverslag klachtbehandeling 2019.  1. Kennisnemen van het Jaarverslag klacht-
behandeling 2019; 

2. Het jaarverslag ter kennisname aanbieden 
aan de gemeenteraad middels een con-
ceptbrief; 

3. De onder a, b, c, en d genoemde doelstel-
lingen voor het jaar 2020 voortzetten. 

  

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -20-
120126/15180 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Opleggen last onder dwangsom.  Aan belanghebbenden twee lasten onder 

dwangsom opleggen.  
 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -19-
116245/15400 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Uitspraak rechtbank inzake vergoeding 
proceskosten voor beroepsmatig verleende 
rechtsbijstand, met betrekking tot 
ingetrokken beroepschrift aangaande 
handhaving planologisch strijdig gebruik 
woning voor recreatieve doeleinden in 
Goedereede.  

Geen verzet tegen de uitspraak indienen en 
het betreffende bedrag overmaken naar ver-
zoeker. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -19-
112184/15378 
Wethouder 
Bruggeman 

Gewijzigde planning Wmo beleidsplan.  Kennisnemen van de gewijzigde planning voor 
het Wmo beleidsplan. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -20-
121375/15368 
Wethouder Feller 

Informatiebrief Stedin - Financieel gezond 
in de energietransitie.  

1. De brief van Stedin Groep voor kennisge-
ving aannemen; 

2. De raad actief informeren met een con-
cept raadsbrief. 

Conform advies besloten. 
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2.15  Z -20-
121716/15392 
Wethouder Feller 

Achtervang Lening wooncorporatie Oost 
West Wonen i.v.m. overeenkomst 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
(WSW).  

1. Instemmen met de medeondertekening 
van de (concept)leningsovereenkomst 
tussen BNG en Oost West Wonen; 

2. Het collegebesluit fysiek ondertekenen 
door secretaris en burgemeester. 

  

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -17-
79167/15321 
Wethouder 
Markwat 

Woningbouwprogramma 2019. 
.  

Kennisnemen van reactie provincie op wo-

ningbouwprogramma. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z/19/163497/1535
4 
Wethouder 
Markwat 

Advies ter inzage leggen ontwerp 
omgevingsvergunning voor het bouwen van 
een paardenstal en paardenbak aan de 
Rietveldseweg.  

1. Medewerking verlenen en het ontwerp be-
sluit met de bijbehorende stukken ter in-
zage leggen; 

2. Indien geen zienswijzen de vergunning 
verlenen; 

3. Instemmen met de concept anterieure 
overeenkomst. 

  

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -19-
116078/15363 
Wethouder 
Markwat 

Ontwerp wijzigingsplan Zuiderdiepweg te 
Dirksland.  

1. Instemmen met het ontwerp wijzigingsplan 
Zuiderdiepweg te Dirksland;  

2. Het ontwerp wijzigingsplan Zuiderdiepweg 
te Dirksland voor de duur van 6 weken ter 
inzage leggen; 

3. Instemmen met de concept anterieure 
overeenkomst. 

 

Conform advies besloten. 

     

2.19  Z -19-
117162/15384 
Wethouder 
Markwat 

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
Stratensweg te Sommelsdijk.  

1. Gemeenteraad voorstellen bestemmings-
plan Stratensweg te Sommelsdijk, zoals 
vervat in NL. IMRO. 
1924.SMDStratensweg-BP30, gewijzigd 
vast te stellen; 

2. Gemeenteraad adviseren voorts geen Ex-
ploitatieplan vast te stellen. 

 

Conform advies besloten. 
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2.20  Z -19-
115111/15407 
Wethouder 
Markwat 

Uitspraak Raad van State inzake hoger 
beroep tegen beweerdelijke niet- tijdige 
publicatie van een beweerdelijk verleende 
omgevingsvergunning van rechtswege, met 
betrekking tot planologisch strijdig gebruik 
van een pand in Stellendam.  

Uitspraak voor kennisgeving aannemen. 
 

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. 16 april 2020.  Besproken. 

     

4  Uitnodigingen / ter informatie:  N.v.t. 

     

5  Rondvraag.  -- 

     

6  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     
7  Notulen d.d. 14 april 2020. Vaststellen Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 2020. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 


