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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 25 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. 25 mei 2021. Agenda B&W d.d. 25 mei 2021 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -21-
132343/17542 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Verzoek om handhavend op te treden 
wegens beweerdelijke geluidsoverlast van 
een koelaggregaat op een bedrijfsperceel 
in Oude-Tonge.  

Verzoek afwijzen conform concept-besluit. Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -20-
126814/16362 
Wethouder 
Bruggeman 

Onderzoek naar en vormgeven van 
jeugdparticipatie in Goeree-Overflakkee.  

Uw college wordt voorgesteld om: 
1. Plan van Aanpak Jeugdparticipatie gemeente Goeree-

Overflakkee vast te stellen; 
2. Op basis van de gepresenteerde varianten kiezen voor 

scenario 3 als meest optimale variant: jongerenparticipatie 
12 – 18 jaar (adviesvangers) en kinderburgemeester; 

3. Conform een raadsvoorstel de gemeenteraad de varianten 
en voorkeurscenario voorleggen en voorstellen de beno-
digde middelen op te voeren als nieuw beleid in taakstel-
ling/ombuigings-traject; 

Het college besluit dit voorstel 
vooraf ter bespreking voor te 
leggen aan de Klanbordgroep 
Sociaal Domein. Op basis van 
deze bespreking zal een defini-
tief voorstel worden gemaakt. 
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4. Kennisnemen van relevante onderliggende stukken (rap-
port “Behoeftepeiling 
jeugdparticipatie 2019”) en schriftelijke reactie ASDGO en 
deze ter kennisname 
doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

     

2.3  Z -21-
133100/17554 
Wethouder 
Bruggeman 

Jaarstukken GRJR (voorlopige 
jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 
2022).  

1. Jaarstukken voor kennisgeving aannemen; 
2. Gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de voorlopi-

ge jaarrekening 2020; 
3. Gemeenteraad voorstellen onder voorbehoud in te stem-

men met de ontwerpbegroting 2022 evi; 
4. Gemeenteraad voorstellen (conform een raadsbrief) de 

zienswijze in te dienen. 

Conform advies besloten. 

     

2.4  Z -21-
133144/17590 
Wethouder 
Bruggeman 

HERZIEN VOORSTEL! - Kwijtschelding 
huur zwembaden 2020 SRGO  ter hoogte 
van het extra exploitatietekort 2020 a.g.v. 
maatregelen ter bestrijding van de 
verdere verspreiding van COVD-19 (tbv 
SPUK zwembaden).  

1. SRGO de huur over 2020 gedeeltelijk kwijtschelden ter 
hoogte van het extra verlies van de zwembaden als gevolg 
van de maatregelen ter bestrijding van de verdere ver-
spreiding van COVID-19 op basis van het herziene resul-
taat; 

2. Ter hoogte van de kwijtgescholden huur een aanvraag 
specifieke uitkering zwembaden over 2020 indienen. 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -21-
132548/17478 
Wethouder 
Feller 

Verhuur pand Havenhoofd te 
Middelharnis.  

De verhuur van het pand Havenhoofd te Middelharnis continu-
eren. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -21-
132526/17535 
Wethouder 
Feller 

Kadernota 2022.  De Kadernota 2022 plus het rapport ombuigingen ter behande-
ling en vaststelling aan te bieden aan de raad. 

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -19-
113881/17507 
Wethouder 
Markwat 

Beleidsplan huisvesting 
arbeidsmigranten.  

Instemmen met het beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten 
en dit ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -21- Advies opleggen last onder dwangsom.  Besluiten om aan de heer en mevrouw een last onder dwang- Conform advies besloten. 
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132545/17587 
Burgemeester 

som op te leggen. 

     

2.9  Z -17-
93781/17588 
Wethouder 
Markwat 

Definitief raadsvoorstel voorkeursrecht 
Fort Prins Frederik.  

Raad voorstellen het voorkeursrecht toe te passen op de ge-
noemde percelen. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -21-
131722/17603 
Wethouder 
Markwat 

Structuurvisie Fort Prins Frederik.  De raad voorstellen de Nota van beantwoording van inspraak-
reacties en de Structuurvisie Fort Prins Frederik vast te stellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -21-
133110/17611 
Wethouder 
Markwat 

Ontwerpbestemmingsplan Schenkeldijk te 
Melissant ter inzage leggen.  

1. Het bestemmingsplan “Schenkeldijk te Melissant (aanpas-
sing bouwvlak)”, zoals vervat in NL.IMRO. 1924.MLS21-
Schenkeldijk1-BP20 in ontwerp ter inzage leggen; 

2. Instemmen met Anterieure Exploitatieovereenkomst. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken:   

2.12  Z/21/182763/17
537 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Aanwijzing mevrouw P.M.C. Mackloet-van 
Etten als Ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand bij de gemeente Goeree-
Overflakkee.  

U wordt voorgesteld om mevrouw P.M.C. Mackloet-van Etten 
(Nicoline) aan te wijzen tot ambtenaar van de burgerlijke stand 
(ABS) tot einde dienstverband bij de gemeente Goeree-
Overflakkee, na beëdiging bij de rechtbank. 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -20-
127335/17585 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Beslissing op bezwaarschrift.  Besluiten om: 
1. bezwaarden ontvankelijk te verklaren in hun bezwaar; 
2. het bezwaar ongegrond te verklaren; en, 
3. het bestreden besluit in stand te laten, conform een con-

cept-besluit, waarbij de vastgestelde begunstigingstermijn 
ingaat op 30 oktober 2020. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -21-
133028/17533 
Wethouder 
Both-Verhoeven 

Subsidie aanleg sedum- en mosdaken en 
beplanting Beroepscampus Noord 
Sommelsdijk.  

1. Een subsidie toekennen aan Stichting Beroepscampus 
voor het aanleggen van sedum- en mosdaken en muurbe-
planting bij Beroepscampus Noord te Sommelsdijk; en 

2. Gebruik maken van de hardheidsclausule voor het over-
schrijden van de termijn van 
indienen. 

Conform advies besloten. 
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2.15  Z -21-
132804/17547 
Wethouder 
Both-Verhoeven 

Beantwoording raadsvraag VKGO.  De vraag van VKGO beantwoorden middels een raadsbrief. Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -21-
133096/17506 
Wethouder 
Bruggeman 

Aanvraag subsidievaststelling 2020 
Stichting CJG Rijnmond.  

1. Instemmen met het vaststellen van de subsidie over 2020 
aan Stichting CJG Rijnmond conform de ingediende aan-
vraag tot vaststelling; 

2. Stichting CJG Rijnmond van dit besluit in kennis stellen 
door het verzenden van een beschikking. 

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -21-
133184/17516 
Wethouder 
Bruggeman 

Verordening beslistermijn 
schuldhulpverlening.  

1. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening beslis-
termijn schuldhulpverlening Goeree-Overflakkee met te-
rugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 vast te stellen; 

2. De ASDGO middels een brief te informeren. 

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -21-
130139/17193 
Wethouder 
Feller 

Risicorapportage 2021-1.  De Risicorapportage 2021-1 inclusief bijlagen voor kennisge-
ving aannemen. 

Conform advies besloten. 

     

2.19  Z -20-
127632/17424 
Wethouder 
Feller 

Beroep op verjaring Stoofweg deels 
toewijzen en deels afwijzen.  

1. Het beroep op verjaring van een strook van circa 52 m² 
van het perceel kadastraal bekend als gemeente Ouddorp, 
sectie H, nummer 1171 toewijzen; 

2. Het beroep op verjaring van een strook van circa 8 m² van 
het perceel kadastraal bekend als gemeente Ouddorp, 
sectie H, nummer 1171 afwijzen; 

3. De eigenaren van de Stoofweg informeren over de legali-
satie mogelijkheden voor de strook grond, waarvan het be-
roep op verjaring is afgewezen. 

Conform advies besloten. 

     

2.20  Z -20-
127970/17569 
Wethouder 
Feller 

Collegevoorstel MPG 2021.  1. Instemmen met het Meerjarenperspectief Grondbedrijf 
(MPG) 2021; 

2. Instemmen met het concept raadsvoorstel en –besluit; 
3. Het raadsvoorstel en –besluit ter besluitvorming aan de 

raad voorleggen; 

Conform advies besloten. 
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4. Ten aanzien van deel B van het MPG 2021 te besluiten 
geheimhouding op te leggen. 

     

2.21  Z -20-
126107/17604 
Wethouder 
Feller 

Vaststellen Strategische notitie Nota 
Grondbeleid.  

De Startnotitie Grondbeleid middels een raadsvoorstel ter 
vaststelling voorleggen aan de raad. 

Conform advies besloten. 

     

2.22  Z/20/170287/15
898 
Wethouder 
Markwat 

Advies ter inzage leggen ontwerp 
omgevingsvergunning voor het bouwen 
van een overkapping, Oudelandsedijk te 
Dirksland.  

1. Een conceptbeschikking voor 6 weken ter inzage leggen; 
2. Indien geen zienswijzen worden ingediend de omgevings-

vergunning inclusief bijbehorende voorwaarden conform 
artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 verlenen; 

3. Een Anterieure Exploitatieovereenkomst achterwege laten. 

Conform advies besloten. 

     

2.23  Z -17-
94750/17548 
Wethouder 
Markwat 

Bestemmingsplan Oostdijkseweg te 
Goedereede.  

1. De raad voorstellen het gewijzigde bestemmingsplan 
Oostdijkseweg te Goedereede vast te stellen; 

2. De indieners van zienswijzen schriftelijk informeren en een 
korte publicatie opnemen in de gemeenteadvertentie. 

Conform advies besloten. 

     

2.24  Z -17-
79167/17558 
Wethouder 
Markwat 

Reactie Gedeputeerde Staten 
woningbouwprogramma 2021.  

Reactie van Gedeputeerde Staten voor kennisgeving aanne-
men en planmonitor voor zover mogelijk aanvullen en de wo-
ningbouwcorporatie nadere motivatie vragen voor wat betreft 
het 
percentage te bouwen sociale huurwoningen. 

Conform advies besloten. 

     

2.25  Z -21-
131803/17579 
Wethouder 
Markwat 

Beslissing op bezwaar.  Besluiten om het bezwaar van bezwaarde niet-ontvankelijk te 
verklaren en daarmee het bestreden besluit in stand te laten. 

Conform advies besloten. 

     

2.26  Z -21-
132013/17584 
Wethouder 
Markwat 

College advies Ontwerp 
bestemmingsplan Rijzenburgseweg te 
Sommelsdijk.  

1. Voorontwerpfase overslaan 
2. Instemmen met ter inzage leggen van het ontwerpbe-

stemmingplan ‘Rijzenburgseweg 
Sommelsdijk’ (met imro codering NL. IMRO. 
1924.SMDRijzenburg-BP20) voor het realiseren van één 
extra woning en het aanleggen van een ontsluitingsweg 
aan de Rijzenburgseweg  in Sommelsdijk. 

Conform advies besloten. 
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2.27  Z -21-
130814/17586 
Wethouder 
Markwat 

Advies commissie bezwaarschriften 
inzake bezwaar tegen 
omgevingsvergunning voor de bouw van 
een recreatiewoning in Ouddorp.  

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

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. 20 mei 2021. 
Dialoogavond d.d. 27 mei 2021. 

 Besproken. 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Mail Gert Jan Ludden inzake KVNRO symposium Coronacrisis accentueert noodzaak ci-
viel-militaire samenwerking d.d. 25 november 2021. 

Vka. 

2. Uitnodiging Brielle Lezing d.d. 10 juni 2021. Vka. 

     

5  Ter informatie:  -- 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 25 mei 2021. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2021. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


