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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee 
d.d. 25 februari 2020 aanvangstijd: 09:00 uur.

Aanwezig 

Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman burgemeester 

De heer W.M. van Esch secretaris 

De heer P. Feller wethouder Financiën 

De heer B.J. Bruggeman wethouder Sociaal Domein 

Mevrouw T.C. Both-Verhoeven wethouder Openbare Werken 

Aanwezig 

wethouder Ruimte & Wonen 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1 Agenda B&W d.d. 25 februari 2020. Agenda B&W d.d. 25 februari 2020 vaststellen. Vastgesteld. 

2 Bespreekstukken 

2.1 Z -19-
118092/1
5144 
Wethoud
er Both-
Verhoeve
n 

Mondelinge vragen sanitaire voorzieningen 
voor vrachtwagenchauffeurs Carpool 
Schaapsweg te Den Bommel.  

1. Instemmen met de voorgestelde aanpak om
te komen tot een duidelijke probleemdefini-
tie;

2. Besluit om invulling te geven aan de korte
termijn benadering van het issue ‘verrom-
meling’;

3. Eventueel knelpunt en oplossingsrichting
voor de lange termijn uit te werken en voor
besluitvorming voor te leggen;

4. In te stemmen met de inhoud van de raads-
informatiebrief en deze door te zenden.

Conform advies besloten, waarbij de raads-
brief nog is aangepast. 

2.2 Z -16-
74696/14
346 
Wethoud

Voorstel tot realisatie van digitaal platform 
(met voorlopige titel) samen 0187.  

1. Instemmen met de realisatie van een websi-
te met de werktitel Samen0187 (een verza-
melplaats voor diverse projecten die bijdra-

Conform advies besloten, waarbij een jaar na 
voltooiing een evaluatie zal plaatsvinden.  
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er 
Bruggem
an 

gen aan de verbondenheid van Goeree-
Overflakkee) middels een aanbesteding.

2. Een éénmalig budget beschikbaar stellen
voor de ontwikkelkosten en deze dekken uit
het innovatiebudget voor het Sociaal Do-
mein;

3. De structurele onderhoudskosten op te
nemen in de tussentijdse rapportage 2020.

2.3 Z -15-
48032/15
165 
Wethoud
er 
Markwat 

Stand van zaken aanpak recreatieparken. Kennisnemen van stand van zaken betreffende 
de aanpak recreatieparken. 

Conform advies besloten. 

Conformstukken 

2.4 Z -19-
118666/1
4748 
Burgeme
ester 
Grootenb
oer-
Dubbelm
an 

Benoeming Nicole Dane-de Vos als 
buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand.  

Mevrouw Dane benoemen tot buitengewoon 

ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) bij 

de gemeente Goeree-Overflakkee tot einde 

dienstverband bij de gemeente Goeree-

Overflakkee. 

Conform advies besloten. 

2.5 Z -19-
113907/1
5066 
Wethoud
er 
Bruggem
an 

Opzet openbaar subsidieregister. Instemmen met de opzet van een openbaar 
subsidieregister. 

Conform advies besloten. 
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2.6 Z -20-
119818/1
5125 
Wethoud
er 
Bruggem
an 

Duaal inburgeringstraject gemeente 
Goeree-Overflakkee.  

1. Kennis nemen van de intenties van de (con-
cept)wijzigingen in de Wet inburgering;

2. Instemmen met de voorlopige conclusie dat
de voorgenomen wetswijzigingen handvaten
biedt om te komen tot een verbeterde werk-
wijze om inburgering vorm te geven, zoals
beschreven in de bijlage Duaal traject voor
Statushouders;

3. Instemmen met presentatie van het onder-
zoeksrapport in de Klankbordgroep;

4. Instemmen met een ambtelijke nadere con-
crete uitwerking.

Conform advies besloten. 

2.7 Z -19-
110506/1
5103 
Wethoud
er Feller 

Verlengen termijn teruggave regeling leges 
bij intrekking.  

Eenmalig verlengen van de termijn voor 
teruggave leges van een ingetrokken 

omgevingsvergunning.  

Conform advies besloten. 

2.8 Z -20-
119691/1
5106 
Wethoud
er Feller 

Overdracht strook grond voor de 
Capelleweg 22 te Oude-Tonge tegen 
symbolische bedrag.  

1. De stroken grond voor de Capelleweg 2, 4,

6, 8, 10, 16, 18 en 22 te Oude-Tonge bij

verkoop van een woning om niet overdragen

aan de koper van de woning;

2. Kosten koper van de overdracht van de

grond voor rekening van de verkrijgers laten

komen;

3. De Algemene verkoopvoorwaarden onroe-

rende zaken 2013 zijn niet van toepassing

verklaren bij de overdracht van de gronden;

4. De kosten voor het vestigen van eventuele

zakelijke rechten voor rekening van de ver-

krijgers laten komen;

5. Alle huidige eigenaren per brief informeren

over overdragen grond.

Conform advies besloten. 

2.9 Z -18-
96870/14
642 

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
Veegplan 2018-2019.  

1. De gemeenteraad voor te stellen het be-
stemmingsplan “Veegplan 2018-2019”, als

Conform advies besloten. 
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Wethoud
er 
Markwat 

vervat in GML-bestand 
NL.IMRO.1924.Veegplan20182019-BP30 
gewijzigd vast te stellen; 

2. Instemmen met de concept anterieure 
overeenkomsten “Blomweg 1”, “Oude 
Nieuwlandseweg 11B”, “kavel D2981”en
“Hoge Pad 11” allen in Ouddorp, Sint Pie-
terweg 1 te Nieuwe-Tonge en Oostplaatse-
weg 2 te Middelharnis, en overgaan tot on-
dertekening;

3. De gemeenteraad voor te stellen geen ex-
ploitatieplan vast te stellen.

2.10 Z -19-
116682/1
5097 
Wethoud
er 
Markwat 

Beslissing op bezwaar. Besluiten om: 
1. Bezwaarden ontvankelijk te verklaren in hun

bezwaar;
2. Het ingediende bezwaar ongegrond verklare

met inachtneming van een toereikende en
deugdelijke motivering waardoor het besluit
dat de aanvraag van reclamant niet volledig
is, alsnog voldoet aan artikel 3:46 van de
Awb; en

3. Het bestreden besluit in stand te laten onder
aanvulling van de motivering.

Conform advies besloten. 

2.11 Z -19-
116344/1
5134 
Wethoud
er 
Markwat 

Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan 
'Oudedijk te Ooltgensplaat'.  

1. Gemeenteraad adviseren bestemmingsplan
“Oudedijk te Ooltgensplaat”, zoals vervat in
NL.IMRO.1924.OLPOudedijk14-BP30, ge-
wijzigd vast te stellen;

2. De gemeenteraad voorts adviseren geen
Exploitatieplan vast te stellen.

Conform advies besloten. 

2.12 Z -18-
104681/1
5175 
Wethoud
er 
Markwat 

Actualisatie krediet vervanging riolering 
Kon. Julianaweg (gedeelte tussen de 
Steneweg en Kon. Julianaweg 103).  

Een extra budget ter beschikking stellen ter 
grootte van € 180.000,- ter realisatie van de  
rioolvervanging Kon. Julianaweg te Middelharnis 
(gedeelte tussen de Steneweg en Kon. Julian-
weg 11). 

Conform advies besloten. 
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2.13 Z -19-
116995/1
5194 
Wethoud
er 
Markwat 

Advies commissie bezwaarschriften inzake 
bezwaar tegen verleende 
omgevingsvergunning voor de bouw van 32 
recreatiewoningen in Oude-Tonge.  

Conform adviescommissie bezwaarschriften de 

bezwaren niet- ontvankelijk verklaren, con-
form het concept-besluit. 

Conform advies besloten. 

3 Raadsvergadering d.d. 20 februari 2020. Besproken. 

4 Rondvraag. -- 

5 Terugblik agenda’s collegeleden. Besproken. 

6 Notulen d.d. 25 februari 2020. Vaststellen. Vastgesteld. 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 25 februari 2020. 

secretaris, burgemeester, 

W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 




