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Besloten notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 18 mei 2021 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. 18 mei 2021. Agenda B&W d.d. 18 mei 2021 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -21-
130712/17187 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Buurtbemiddeling Goeree-Overflakkee 
2021-2025.  

1. Kennis te nemen van het evaluatierapport 
Buurtbemiddeling Goeree-Overflakkee en 
door middel van een overeenkomst er mee 
in te stemmen om de inzet van Cocon als 
buurtbemiddelaar te verlengen tot 1 januari 
2025; 

2. Het convenant vast te stellen met de conve-
nantpartners en in verband met het 
gemeenschappelijk (maatschappelijk) be-
lang een bijdrage in de uitvoeringskosten te 
vragen aan de woningbouwvereniging Oost-
West Wonen. 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -20-
127681/17562 
Burgemeester 

Besluit op verzoek om handhaving.  Het verzoek om handhaving van Natuur & 
Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee 

Conform advies besloten. 
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Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

Grootenboer-
Dubbelman 

(verder: NLGO) te honoreren door handhavend 
op te treden. 

     

2.3  Z -21-
132279/17361 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Centrummanagement Middelharnis 
Centrum.  

Kennisnemen van instelling van centrumma-
nagement per 1 april 2021 in Middelharnis Cen-
trum. 

Conform advies besloten. 

     

2.4  Z -21-
132526/17535 
Wethouder Feller 

Kadernota 2022.  De Kadernota 2022 plus het rapport ombuigin-
gen ter behandeling en vaststelling aan te bie-
den aan de raad. 

De stukken worden vanmiddag doorgesproken 
en komen volgende week terug. 

     

2.5  Z -21-
131539/17509 
Wethouder 
Markwat 

Ontwerp-aanwijzingsbesluit 
verzamelcontainers.  

1. De locaties voor de nieuw te plaatsen ver-
zamelcontainers voor huishoudelijk afval 
aan te wijzen, zoals aangegeven op het bij 
dit ontwerpbesluit behorende concept-
locatieplan; 

2. Alvorens een definitief aanwijzingsbesluit te 
nemen, invulling te geven aan de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure, conform 
het bepaalde in afdeling 3.4 van de Alge-
mene wet bestuursrecht en het ontwerpbe-
sluit met de bijbehorende stukken voor een 
periode van zes weken ter inzage te leggen 
door publicatie op overheid.nl. Gedurende 
deze termijn kunnen door belanghebbenden 
zienswijzen naar voren brengen. Naast pu-
blicatie op overheid.nl, is een geprinte versie 
beschikbaar op het gemeentehuis. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -20-
127912/17546 
Wethouder 
Markwat 

Herstel bestemmingsplan en onderzoek 
groeimogelijkheden voor groencentrum 
Dijkstelweg te Ouddorp.  

1. Kennisnemen van het initiatief voor herzie-
ning bestemmingsplan en in principe mede-
werking verlenen aan het vergroten van het 
verkoop vloeroppervlak (VVO), als daarvoor 
planologisch ruimte aanwezig is; 

2. Het bedrijf door middel van een brief infor-
meren over genomen principebesluit. 

Conform advies besloten. 
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2.7  Z -21-
133431/17555 
Wethouder 
Markwat 

Raadsvragen VVD met betrekking tot vast 
te stellen bestemmingsplan 'Achterweg te 
Sommelsdijk'.  

Kennisnemen van de raadsvragen van de VVD-
fractie met betrekking tot het vast te stellen 
bestemmingsplan “Achterweg te Sommelsdijk” 
als ook de beantwoording daarvan. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken   

2.8  Z -21-
133093/17511 
Wethouder 
Bruggeman 

Vaststelling prestatiesubsidie 2020 
Bibliotheek ZHD.  

1. De subsidie aan Stichting Bibliotheek Zuid-
Hollandse Delta over 2020, inclusief de sub-
sidie voor VVE-activiteiten en exploitatie di-
gitaalhuis, op basis van de ingediende in-
houdelijke en financiële verantwoordingen 
vast te stellen; 

2. Een beschikking te verzenden. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -20-
124476/17538 
Wethouder Feller 

Vervolgrapportage vervanging sanitaire 
units Woonwagencentrum Sommelsdijk.  

In de meerjarenbegroting een kapitaallast op-
nemen van € 32.500 (vanaf 2023) ter vervan-
ging van de sanitaire units op het woonwagen-
centrum in Sommelsdijk via het opnemen van 
deze investering in de Kadernota 2022 en ver-
volgens in de begroting met als uitvoeringsjaar 
2022. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -20-
126523/16902 
Wethouder 
Markwat 

Principe verzoek splitsingsvergunning 
Achthuizensedijk te Achthuizen.  

1. Geen medewerking verlenen aan het toe-
staan van een extra woning; 

2. Geen medewerking verlenen aan het split-
sen van de huidige woning. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -21-
133112/17485 
Wethouder 
Markwat 

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State inzake uitbreiding 
rechtsbescherming in het omgevingsrecht 
na het hebben doorlopen van de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure.  

1. Uitbreiding rechtsbescherming voor kennis-
geving aannemen; 

2. Gemeenteraad informeren conform een 
conceptbrief. 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -21-
133294/17559 
Wethouder 

Beantwoording raadvragen vanuit de fractie 
ABB, met betrekking tot de ontwikkeling 

1. Instemmen met de beantwoording van de 
vragen die zijn gesteld door de fractie van 

Conform advies besloten. 



Vergadering B&W d.d. : 18 mei 2021 
Pagina : 4 van 5 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

Markwat van Comgoed op BPO.  ABB; 
2. De beantwoording van de vragen doorge-

leiden naar de gemeenteraad. 

     

2.13  Z -20-
128449/17565 
Wethouder 
Markwat 

Beslissing op bezwaar.  In overeenstemming met het advies van de 
commissie bezwaarschriften het bezwaarschrift 
niet ontvankelijk verklaren. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -21-
129658/17576 
Wethouder 
Markwat 

Beslissing op bezwaarschrift.  In overeenstemming met het advies van de 
commissie bezwaarschriften het bezwaarschrift 
niet ontvankelijk verklaren. 

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. 20 mei 2021.  Besproken. 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Mail Gert Jan Ludden inzake symposium reflectie coronacrisis d.d. 14 oktober 2021. Vka. 

     

5  Ter informatie:   

  1. 12298 Meedoen aan verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Vka. 

  2. Mail Grevelingensluis. Vka. 

  3. Mail brug bij Bruinisse. Vka. 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 18 mei 2021. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2021. 
 
secretaris, burgemeester, 
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W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


