Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee
d.d. 18 januari 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

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

Onderwerp

Advies

Besluit

Agenda B&W d.d. 18 januari 2022.

Agenda B&W d.d. 18 januari 2022 vaststellen.

Vastgesteld.

09:00 – 09:30 Presentatie harmonisatie begra- Angela van Hooff, Jan-Willem van Roosmalen.
ven.
2
2.1

Z -21-134736/18868
Wethouder Feller

Presentatie gehouden.

Bespreekstukken
Advies aan college omtrent het bezwaarschrift 1. In afwijking van het advies van de commissie be- Conform advies besloten.
van dhr. Faasse.
zwaarschriften het bezwaarschrift
ongegrond te verklaren;
2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen;
3. Vast te stellen dat geen dwangsom verschuldigd
is.

2.2

Z -21-138494/18649
Wethouder BothVerhoeven

Budget realisatie openbaar toilet Middelharnis
centrum.

In te stemmen met doorzenden van raadsvoorstel rea- Aangehouden voor nader adlisatie openbaar toilet Middelharnis
vies.
centrum.

2.3

Z -21-131493/18842
Wethouder BothVerhoeven

Bevindingen onderzoek en voorstel voor
directie en college.

Akkoord wordt gevraagd voor het inbrengen van de
discussiepunten benoemd onder
beantwoording/oplossing tijdens de dialoogavond van
de raad.
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Conform advies besloten.

Ag.
Reg.nr.
Nr.
Z -19-109679/18843
2.4
Wethouder
Bruggeman

Onderwerp

Advies

Besluit

Stand van zaken harmonisatie
voetbalaccommodaties.

De gemeenteraad door middel van een brief informeren over de stand van zaken met betrekking tot de
harmonisatie van de voetbalaccommodaties.

Conform advies besloten.

2.5

Z -20-128521/18864
Wethouder Markwat

Nieuw ontwerpbestemmingsplan Havenstadt
fase 4 Stad aan het Haringvliet.

1. Het ontwerpbestemmingsplan Havenstadt fase 4 Conform advies besloten.
Stad aan ‘t Haringvliet zoals vervat in
NL.IMRO.1924.HRVhavenstadtf4-BP20 ter inzage
leggen;
2. Besluiten dat geen m.e.r.-procedure van toepassing is;
3. Instemmen met amendement Anterieure Exploitatieovereenkomst.

2.6

Z -21-134126/18837
Wethouder Feller

Realisatie duinbalkons Brouwersdam.

1. In stemmen met de realisatie van twee duinbalConform advies besloten.
kons (panoramapunten) langs het fietspad op de
Brouwersdam voor een bedrag van € 287.500,-;
2. Tevens in te stemmen met de dekking van het
huidige tekort, ad € 94.500,-, uit de reserve Toeristische voorzieningen;
3. En deze financiële mutatie te verwerken in de
tweede tussentijdse rapportage 2022.

2.7

Z -21-139203/18796
Burgemeester
GrootenboerDubbelman

Conformstukken:
Verzoek om zienswijze gemeenteraden
U wordt voorgesteld om:
oprichting stichting risicobeheer verzekeringen. 1. in te stemmen met de oprichting van stichting risicobeheer verzekeringen veiligheidsregio’s;
2. in te stemmen met onze concept-reactie aan het
bestuur van de VRR.

2.8

Z -21-139118/18780
Wethouder BothVerhoeven

Subsidieaanvraag Regio Deal Circulair
Ambachtscentrum Hoeksche Waard.

1. Het, vanuit de Regio Deal, verlenen van een subsidie van € 150.000 aan de gemeente
Hoeksche Waard ten behoeve van de realisatie
van een Circulaire Ambachtscentrum;
2. Besluiten dat, omdat de subsidie wordt verstrekt
aan de gemeente Hoeksche Waard, bij de aanvraag geen de-minimisverklaring noodzakelijk is.

Conform advies besloten.

2.9

Z -21-139085/18852
Wethouder Markwat

Verhoging budget volkshuisvesting.

Het budget van de post Volkshuisvesting structureel
verhogen van € 10.000, - naar € 30.000, - per jaar.

Conform advies besloten.
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Conform advies besloten.

2.10 Z -21-137728/18791

Het weigeren van een aanvraag om
vergunning voor een standplaats op de
Carpoolplaats in Oude-Tonge voor de verkoop
van frites, snacks en shoarma.

Weigeren van een aanvraag om vergunning voor het Conform advies besloten.
innemen van een standplaats op de Carpoolplaats in
Oude-Tonge voor de verkoop van frites, snacks en
shoarma.

2.11 Z -21-137794/18809

Regionaal Risicoprofiel 2022-2025, nr.
toezegging TZ.21.19.

U wordt geadviseerd de toezegging TZ.21.19 via een
raadsbrief te beantwoorden.

2.12 Z -21-136009/18819

Bezwaarschrift tegen standplaatsvergunning
verkoop AGF op Dorpstienden in Ouddorp
ongegrond verklaren.

1. De bezwaren tegen de standplaatsvergunning aan Conform advies besloten.
‘Stolk Groenten en Fruit’ te Middelharnis voor het
innemen van een standplaats op donderdag op de
locatie ‘Dorpstienden’ in Ouddorp ongegrond verklaren, conform het advies van de commissie bezwaarschriften;
2. Het bestreden besluit in stand laten.

2.13 Z -16-62409/18831

Convenant toeristische impuls 2022-2024.

1. Convenant toeristische impuls 2022-2024 vast te
stellen;
2. Burgemeester mandateert wethouder Feller het
convenant namens de gemeente te tekenen.

2.14 Z -21-138720/18872

Advies van de commissie bezwaarschriften
inzake bezwaar tegen goedkeuring van een
bouwveiligheidsplan voor de bouw van een
bijgebouw in Ouddorp.

Conform advies van de commissie bezwaarschriften, Conform advies besloten.
de bezwaren niet- ontvankelijk verklaren, conform een
concept-besluit

2.15 Z -22-139338/18816

Controleprotocol financiële
productieverantwoording Wmo en Jeugdwet
2021.

1. Het landelijk accountantsprotocol 2021, gepubliConform advies besloten.
ceerd door het i-Sociaal Domein, met de daarbij
behorende productieverantwoordingen vast te
stellen;
2. Als uitzondering op punt 1, bij geldstromen voor
Wmo of Jeugdhulp onder de € 100.000,- de zorgaanbieder de mogelijkheid te bieden een bestedingsverklaring in te leveren in plaats van een
controleverklaring;
3. De werkwijze en het format 2021 van het i-Sociaal
Domein voor meerkosten (i.v.m. corona) vast te
stellen en dit format door de zorgaanbieders bij de
gemeente in te laten leveren;

Burgemeester
GrootenboerDubbelman

Burgemeester
GrootenboerDubbelman

Burgemeester
GrootenboerDubbelman

Wethouder Feller

Wethouder Markwat

Wethouder Feller
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Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

4. De Domein-overstijgende verklaring van het iSociaal domein vast te stellen en de zorgaanbieders deze bijlage van hun jaarrekeningcontrole in
te laten leveren bij de gemeente wanneer er sprake is van meerkosten, samen met de accountantsverklaring die hoort bij de jaarrekening 2021;
5. Als uitzondering op punt 4, bij zorgaanbieders die
gebruik maken van de bestedingsverklaring niet te
verplichten de accountantsverklaring bij de jaarrekening 2021 aan te leveren bij de Domeinoverstijgende verklaring.
3

Dialoogavond d.d. 13 januari 2022.

Besproken.

4

Uitnodigingen:
1. Uitnodiging webinar samenwerking provincie ZH en TU Delft d.d. 11 februari 2022.
2. Uitnodiging VNG Bestuurdersdag ALV verzet naar 11 februari 2022.

Vka.
Vka.

5

Ter informatie:

/

6

Rondvraag.

--

7

Terugblik agenda’s collegeleden.

Besproken.

8

Notulen d.d. 11 januari 2022.

Vaststellen.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 18 januari 2022.
secretaris,
W.M. van Esch

burgemeester,
mr. A. Grootenboer-Dubbelman
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Vastgesteld.

