Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee
d.d. 15 februari 2022 aanvangstijd: 09:00 uur.
Aanwezig
Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman
De heer W.M. van Esch
De heer D.A. Markwat
De heer P. Feller
De heer B.J. Bruggeman
Mevrouw T.C. Both-Verhoeven
Ag.
Reg.nr.
Nr.
1

2
2.1

2.2

Z -21-134125/18654
Wethouder BothVerhoeven

Z -22-140491/18996
Wethouder
Bruggeman

burgemeester
gemeentesecretaris
wethouder Ruimte & Wonen
wethouder Financiën
wethouder Sociaal Domein
wethouder Economische Zaken

Onderwerp

Advies

Besluit

Agenda B&W d.d. 15 februari 2022.

Agenda B&W d.d. 15 februari 2022 vaststellen.

Vastgesteld.

09:00 – 09:30 Presentatie RES.

Erik Roeland en R. Savelberg.

Presentatie gehouden.

Bespreekstukken
Advies sanering obstakels openbare ruimte.

Collegebesluit aanstelling nieuwe voorzitter
adviesraad sociaal domein GoereeOverflakkee per 1 augustus 2022.

1. In te stemmen met het voorstel om de verkeersborConform advies besloten.
den op Goeree-Overflakkee te
inventariseren € 35.614,-. Deze kosten kunnen geheel of gedeeltelijk binnen de begroting worden opgevangen. Vervolgens op basis van deze inventarisatie
de overbodige
verkeersborden en obstakels te verwijderen;
2. Voorgesteld wordt om de saneringswerkzaamheden
door de buitendienst te laten uitvoeren;
3. Los van het bovengenoemde wordt er voorgesteld om
de obstakels geplaatst door derden op te nemen in
het project: onrechtmatig grondgebruik van team
Vastgoed.
1. Overgaan tot benoeming van de heer M. van der
Conform advies besloten.
Boom uit Sommelsdijk tot onafhankelijk voorzitter van
de adviesraad sociaal domein, voor de duur van vier
jaar, per 1 augustus 2022;
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Ag.
Reg.nr.
Nr.

Onderwerp

Advies

Besluit

2. De heer M. Van der Boom en de adviesraad schriftelijk informeren over de benoeming;
3. De heer C.J. Hameeteman per 31 juli 2022 eervol
ontslag verlenen als voorzitter en bedanken voor de
wijze waarop hij de afgelopen jaren het voorzitterschap invulling heeft gegeven.
2.3

Z -21-132033/18747
Wethouder Feller

Afwijzing aankoop gemeentegrond achter het 1. Het verzoek van de eigenaren van het Anna Bijnspad Conform advies besloten.
Anna Bijnspad in Middelharnis.
in Middelharnis om een strook grond achter hun woning van circa 21 m² aan te koop afwijzen;
2. Een afwijzingsbrief versturen.

2.4

Z -22-140074/18981
Wethouder
Bruggeman

Beantwoording Raadsvraag inzake subsidie
culturele instellingen.

De vraag van de CU beantwoorden middels een raadsbrief.

Conform advies besloten.

2.5

Z -21-136938/18972
Wethouder Markwat

Kennis nemen van brief aan initiatiefnemer
voor bouwen compensatie woning nabij
Julianaweg Ouddorp.

1. Kennisnemen van de brief aan initiatiefnemer dat
(nog) geen medewerking kan worden verleend aan
het bouwen van een compensatiewoning;
2. Brief aan initiatiefnemer versturen.

Conform advies besloten.

2.6

Z -21-136889/18278
Wethouder
Bruggeman

Subsidieregeling versterken zelfregie
inwoners Goeree-Overflakkee.

De Subsidieregeling ‘Versterken zelfregie inwoners Goeree-Overflakkee’ vast te stellen.

Conform advies besloten.

2.7

Z -22-140025/18978
Wethouder Markwat

2.8

Z -19-110655/18866
Wethouder
Bruggeman

Resultaten onderzoek naar toekomst GOmarkt.

2.9

Z -20-122303/19003
Burgemeester
GrootenboerDubbelman

Uitspraak Raad van State inzake hoger
Uitspraak voor kennisgeving aannemen.
beroep tegen spoedeisende bestuursdwang
en opleggen last onder dwangsom m.b.t. een
pand in de Voorstraat te Oude-Tonge.

Conformstukken:
Selectiebesluit archeologisch vrijgeven
Hazersweg ('Welgelegen').

Het plangebied Hazersweg te Ouddorp middels dit selec- Conform advies besloten.
tiebesluit officieel vrij te geven voor wat betreft archeologie.
1. Kennisnemen van de resultaten van het onderzoek
naar de toekomst van de GO-markt;
2. Instemmen met de keuze voor scenario 1 en de verdere uitwerking van dit scenario.
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Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

2.10 Z -22-139367/18824
Wethouder Feller

Contractverlenging vervoerders
doelgroepenvervoer.

1. Instemmen met het verlengen van het bestaande
Conform advies besloten.
contract met Taxi Donkersloot t.b.v. het leerlingenvervoer voor een periode van één jaar;
2. Instemmen met verzending van een brief aan Taxi
Donkersloot.

3

Hervatting raadsvergadering d.d. 3 februari
2022 op 10 februari 2022.
Klankbordgroep Sociaal Domein d.d. 17 februari 2022.

Besproken.

4

Uitnodigingen:

--

5

Ter informatie:
1. Mail inzake huuraanbod terras d.d. 11 februari 2022.

-Met de ondernemer zal (bestuurlijk) in gesprek worden
gegaan.

a. Taxatierapport terrasgronden bij Brasserie ‘t Vingerling te Middelharnis.
2. Mail inzake concept convenant voor de integrale aanpak verslavingsproblematiek d.d. 11 februari
2022.
a. Concept convenant IAV versie 4 feb 22.
b. Bijbehorende brief.

Vka.

6

Rondvraag.

--

7

Terugblik agenda’s collegeleden.

Besproken.

8

Notulen d.d. 8 februari 2022.

Vaststellen.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 februari 2022.
secretaris,
W.M. van Esch

burgemeester,
mr. A. Grootenboer-Dubbelman
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Vastgesteld.

