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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 22 maart 2022 aanvangstijd: 09:00 uur. 
 Aanwezig 

Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman burgemeester 

De heer K. Kasteleijn loco-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 Economische Zaken 

Afwezig 

gemeentesecretaris 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 22 maart 2022. Agenda B&W d.d. 22 maart 2022 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -21-139118/19002 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Herbeschikking subsidieaanvraag Regio 
Deal Circulair Ambachtscentrum Hoeksche 
Waard.  

1. De eerder via besluit Z -21-139118/18780, vanuit 
de Regio Deal, verleende subsidie van €150.000 
aan de gemeente Hoeksche Waard ten behoeve 
van de realisatie van een Circulaire Ambachts-
centrum in te trekken; 

2. Het, vanuit de Regio Deal, verlenen van een 
subsidie van € 150.000 aan de Stichting Samen 
Circulair ten behoeve van de realisatie van een 
Circulaire Ambachtscentrum; 

3. Besluiten dat, omdat de subsidie wordt verstrekt 
aan een nieuw opgerichte stichting, bij de aan-
vraag geen jaarrekening noodzakelijk is; 

4. Besluiten dat, omdat de subsidie wordt verstrekt 
aan een stichting en niet aan een 
onderneming, geen de-minimisverklaring nood-
zakelijk is. 

Conform advies besloten. 
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2.2  Z -22-141195/19132 
Wethouder 
Bruggeman 

Uitbetaling energietoeslag aan inwoners 
met een laag inkomen.  

1. Gebruik te maken van de wettelijke bevoegdheid 
om in 2022 een energietoeslag toe te kennen 
aan huishoudens met een laag inkomen; 

2. Vooruitlopend op de noodzakelijke wetswijziging 
van de Participatiewet in te stemmen met het 
ambtshalve uitkeren van de energietoeslag aan 
de huishoudens met een uitkering op grond van 
de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 en 
vervolgens aan huishoudens aan wie niet 
ambtshalve de energietoeslag kan worden toe-
gekend op de aanvraag te beslissen; 

3. Om dit te kunnen uitvoeren een Beleidsregel 
eenmalige energietoeslag 2022 Goeree-
Overflakkee vast te stellen; 

4. De gemeenteraad conform een concept-
raadsbrief te informeren. 

Conform advies besloten waarbij de 
portefeuillehouder machtiging wordt 
verleend voor nadere redactie van 
de raadsbrief. 

     

2.3  Z -22-140052/19044 
Wethouder Feller 

Aflossen grootboek der Nationale schuld.  1. De nog te ontvangen gelden uit de aflossing van 
het grootboek der Nationale schuld in 
deposito plaatsen in ’s Rijksschatkist; 

2. Met de ontvangen rente, de doelen uit de legaten 
blijven ondersteunen. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken:   

2.4  Z -21-129977/19013 
Wethouder Feller 

Afwijzen beroep op verjaring en 
legalisatiemogelijkheden Emmastraat te 
Den Bommel.  

1. Het beroep op verjaring van de grond afwijzen; 
2. De mogelijkheid bieden om de gebruiksovereen-

komst alsnog te ondertekenen; 
3. Brief met informatie over afwijzing en legalisa-

tiemogelijkheden verzenden. 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -21-138024/18692 
Wethouder Markwat 

Principeverzoek Adamsweg te  
Middelharnis.  

1. In principe medewerking verlenen aan het ver-
anderen van de bestemming van de woning aan 
de Adamsweg te Middelharnis van ‘Agrarisch 
met waarden -1’ naar ‘Wonen’; 

2. Indiener door middel van een concept reactie in-
formeren. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -21-130163/19147 
Burgemeester 
Grootenboer-

Beslissing op bezwaarschriften.  Besluiten om: 
1. De bezwaren ongegrond te verklaren; 
2. De bestreden besluiten in stand te laten; 

Conform advies besloten. 
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Dubbelman 3. Een last onder dwangsom in te trekken; 
4. De begunstigingstermijn vast te stellen op vier 

weken na verzending van het besluit op 
bezwaar; en, 

5. Het verzoek tot vergoeding van de gemaakte 
proceskosten af te wijzen. 

     

2.7  Z -21-129997/19020 
Wethouder Feller 

Afwijzen beroepen op verjaring Burg C 
Zaaijerlaan te Dirksland.  

1. Beide beroepen op verjaring afwijzen; 
2. Beide de mogelijkheid geven om het grondge-

bruik te legaliseren met een 
gebruiksovereenkomst; 

3. Brieven verzenden. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -21-134054/18201 
Wethouder Feller 

Verkoop grond bij Oostdijk in Oude-Tonge.  1. De verhuurde strook grond achter de Oostdijk in 
Oude-Tonge te koop aanbieden; 

2. De verkoopprijs bepalen door middel van een 
taxatie; 

3. Informatiebrief versturen aan verzoekers. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -20-122721/19118 
Wethouder Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan Kokseweg te 
Sommelsdijk.  

1. De gemeenteraad adviseren het bestemmings-
plan “Koksweg te Sommelsdijk” zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.SMDKokseweg6-BP30 vast te 
stellen; 

2. Instemmen met Anterieure exploitatieovereen-
komst; 

3. De gemeenteraad verder te adviseren geen Ex-
ploitatieplan vast te stellen, als 
overeenstemming is over Anterieure Exploitatie-
overeenkomst. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -22-140165/18948 
Wethouder Markwat 

Overdracht ophaalbrug Oude-Tonge.  1. Brugbediening in recreatieseizoen 2022 opdra-
gen aan VvE Suijssenpolder; 

2. De VvE Suijssenpolder opdragen “brugwachters” 
aan te wijzen; 

3. Afspraken maken met de VvE Suijssenpolder dat 
zij de risicoaansprakelijkheid draagt voor de 
brugbediening. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -22-140420/19163 
Wethouder Feller 

Vervangen dakbedekking De Staver.  1. Voorgesteld wordt opdracht te geven aan Scha-
denberg Dakwerken voor de vervanging van alle 
dakvlakken. Daar waar het bouwkundig mogelijk 

Conform advies besloten. 
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is wordt ook extra isolatie aangebracht; 
2. De vervanging van de daken grotendeels te dek-

ken uit de Onderhoudsvoorziening; 
3. De vervanging van de daken voor een deel te 

dekken uit de ontvangen verzekeringsgelden 
voor herstel van de stormschade; 

4. De raad voor te stellen voor het resterende be-
drag een investeringsbudget beschikbaar te stel-
len via de 1e Tussentijdse Rapportage 2022 
door het naar voren halen uit de opgenomen fa-
se verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2023 
in verband met het aanbrengen van extra isola-
tie; 

5. Instemmen met het starten van de werkzaamhe-
den voordat het extra budget door de raad be-
schikbaar is gesteld. 

     

2.12  Z -20-124738/19009 
Wethouder Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan Nieuwe 
handelskade, fase II.  

1. In te stemmen met het gewijzigde bestemmings-
plan ‘Nieuwe Handelskade, Oude-Tonge’ en met 
IMRO-codering 
NL.IMRO.1924.OFlnwhandelskade-BP30; 

2. Het gewijzigde bestemmingsplan ‘Nieuwe Han-
delskade, Oude-Tonge’ onder voorbehoud van 
instemming met de concept anterieure overeen-
komst ter vaststelling voor te leggen aan de ge-
meenteraad; 

3. De gemeenteraad voor te stellen geen exploita-
tieplan vast te stellen voor de in het 

4. bestemmingsplan ‘Nieuwe Handelskade, Oude-
Tonge’ begrepen gronden, omdat de kosten an-
derszins verzekerd zijn; 

5. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen. 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -21-135742/18884 
Wethouder Markwat 

Advies commissie bezwaarschriften inzake 
bezwaren tegen verleende 
omgevingsvergunning voor de aanleg van 
een zwembad in Ouddorp.  

Conform advies van de commissie bezwaarschriften, 
de bezwaren ontvankelijk, gegrond en 
voor het overige ongegrond verklaren, onder gelijktij-
dig herstel van het gebleken 
motiveringsgebrek, conform een concept-besluit. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -20-119627/19142 
Wethouder Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan 
'Minicampings Ouddorp.  

1. De gemeenteraad adviseren de volgende be-
stemmingsplannen vast te stellen 

Conform advies besloten. 
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a. bestemmingsplan “Camping Brouwersdam” 
zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.ODPBrouwersdam-BP30; 

b. bestemmingsplan “Camping Zonnewende” 
zoals vervat in 
NL.IMRO. 1924.ODPZonnewende-BP30; 

c. bestemmingsplan “Camping Corneliahoeve”, 
zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.ODPCorneliahoeve-BP30; 

2. Instemmen met Anterieure Exploitatieovereen-
komsten; 

3. De gemeenteraad adviseren geen Exploitatie-
plan vast te stellen. 

     

2.15  Z -18-104814/19070 
Wethouder Markwat 

Offertes bouwstenen dorpen / landschap 
omgevingsvisie.  

1. Instemmen met en opdracht verlenen aan: 
a. Offerte Companen “leefbaarheid in de ker-

nen” d.d. 13-1-2022; 
b. Offerte Marlies van Diest landschapsanalyse 

Goeree – Overflakkee d.d. 8-2-2022; 
2. Instemmen met het 1 op 1 gunnen van een op-

dracht “gebiedsvisie centrum Ouddorp” aan 
DTNP. 

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -17-87017/19183 
Wethouder Markwat 

Voortgangsrapportage investeringsimpuls 
provincie Zuid - Holland.  

Instemmen met de in de brief verwoorde voortgangs-
rapportage en deze vervolgens doorsturen naar de 
provincie. 

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -20-127468/19145 
Wethouder Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan Schoolstraat 
te Den Bommel.  

1. In te stemmen met het bestemmingsplan 
Schoolstraat te Den Bommel met IMRO codering 
NL.IMRO.1924. BMLSchoolstraat2a.BP30; 

2. Het bestemmingsplan Schoolstraat 2a, Den 
Bommel met IMRO codering 
NL.IMRO.1924.BMLSchoolstraat2a.BP30 ter 
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad; 

3. De gemeenteraad voor te stellen geen exploita-
tieplan vaststellen voor de in het 
bestemmingsplan Schoolstraat 2a, Den Bommel 
begrepen gronden, omdat de kosten anderszins 
verzekerd zijn. 

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. (invulveld). / -- 



Vergadering B&W d.d. : 22 maart 2022  
Pagina : 6 van 6 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Uitnodiging PECH Commissie d.d. 12 april 2022. Burgemeester. 

2. Uitnodiging bezoek minister Staghouwer d.d. 13 april 2022. Burgemeester en wethouder Both. 
Zo mogelijk wethouder Bruggeman. 

3. Uitnodiging jubilarissen EHBO d.d. 28 april 2022. Wethouder Bruggeman onder voor-
behoud. 

     

5  Ter informatie:   

  1. Brief Oranjepop Dirksland d.d. 14 maart 2022. De burgemeester zal een overleg 
voeren. 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 15 maart 2022. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2022. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


