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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 26 januari 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. 26 januari 2021. Agenda B&W d.d. 26 januari 2021 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  09:00 – 09:30 Online presentatie plan van 
aanpak circulair. 

Pieter-Cees Drooger, Erik Roeland en de heer 
Schouten van PZH. 

Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -21-
129913/16932 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Beantwoording raadsvragen Groep Jan 
Zwerus.  

De raadsvragen die gesteld zijn door Groep Jan 
Zwerus door middel van een raadsbrief beant-
woorden. 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -20-
120902/16545 
Wethouder 
Bruggeman 

Klanttevredenheidsonderzoek/ 
cliëntervaringsonderzoek wmo- en 
jeugdhulp 2019.  

1. Kennisnemen van de resultaten van het cli-
entervaringsonderzoek Wmo- en Jeugdhulp 
2019; 

2. Verzenden van een Raadsbrief; 
3. Verzenden van een brief aan de Adviesraad 

Sociaal Domein. 

Conform advies besloten, waarbij de portefeuil-
lehouder wordt gemachtigd voor nadere redactie 
van de brieven. 
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2.3  Z -20-
128298/16684 
Wethouder 
Bruggeman 

Vervangen verlichtingsarmaturen 
hockeyveld HCGO Middelharnis.  

1. De raad via de 1e Tussentijdse rapportage 

2021 voorstellen een investeringsbudget 

beschikbaar te stellen van € 24.500,00 voor 

het vervangen van de verlichtingsarmaturen 

bij HCGO en de daarbij behorende werk-

zaamheden; 

2. In tegenstelling tot hetgeen is opgenomen in 

de financiële verordening deze investering 

activeren en afschrijven over een periode 

van 20 jaar; 

3. De structurele financiële gevolgen verwer-

ken in de 1e Tussentijdse rapportage 2021; 

4. Instemmen met het uitvoeren van deze in-

vestering voordat het investeringsbudget 

formeel beschikbaar is gesteld. 

Conform advies besloten. 

     

2.4  Z -20-
122871/16859 
Wethouder 
Bruggeman 

Tussenvoorziening de Hobbemastraat.  1. Kennisnemen van de start van het project 
Tussenvoorziening Hobbemastraat Middel-
harnis, in afwachting van positieve besluit-
vorming van de gemeenteraad Nissewaard; 

2. Na positieve besluitvorming de gemeente-
raad infomeren over de Tussenvoorziening 
Hobbemastraat middels een raadsbrief. 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -21-
129955/16922 
Wethouder 
Bruggeman 

Voornemen tot verlenging termijn voorzitter 
Adviesraad Sociaal Domein Goeree-
Overflakkee (ASDGO).  

Het voornemen uit te spreken de zittingstermijn 
van de huidige onafhankelijk voorzitter van de 
ASDGO tijdelijk te verlengen tot en met 31 juli 
2022 en de ASDGO hierover om advies te vra-
gen. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -20-
126928/16783 
Wethouder 
Markwat 

Realiseren 'camper drive in' of loods voor 
stalling/opslag op perceel Kruisweg te 
Stellendam.  

1. In principe medewerking verlenen aan het 
realiseren van een ‘Camper drive in’ mits ze 
voldoen aan de voorwaarden in het ontwik-
kelkader verblijfsrecreatie; 

2. Geen medewerking verlenen aan het bou-

Conform advies besloten. 



Vergadering B&W d.d. : 26 januari 2021 
Pagina : 3 van 6 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

wen van een loods; 

3. Aanvrager door middel van een brief infor-
meren over genomen principebesluit. 

     

2.7  Z -20-
127282/16862 
Wethouder 
Markwat 

Stand van zaken inzameling oud papier 
met vrijwilligers (jan 2021).  

Te besluiten om de raad middels een raadsbrief 
te informeren over de stand van zaken met be-
trekking tot de inzameling van oud papier met 
vrijwilligers. 
 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken   

2.8  Z -18-
104208/16836 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Uitspraak rechtbank.  Uitspraak voor kennisgeving aannemen. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -20-
120340/16676 
Wethouder 
Bruggeman 

2e advies m.b.t. project Logistieke stromen 
Pascal.  

Benodigde gelden beschikbaar stellen om voor-
gestelde maatregelen te kunnen gaan uitvoeren. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -18-
103226/16825 
Wethouder 
Bruggeman 

Indexering Dyslexiezorg 2021.  1. Dyslexiezorg tarieven 2020 aanpassen 

i.v.m. indexering 2021; 
2. Op grond van percentage onder 1 de nieu-

we tarieven 2021 bepalen conform de tabel. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -20-
122337/16893 
Wethouder 
Bruggeman 

Afrekening omzetgarantie en meerkosten 
zorgaanbieders Wmo en Jeugdwet 
vanwege Corona.  

1. De einddatum van de periode voor omzet-
garantie vast te stellen op 12 juli 2020; 

2. Voor de vaststelling van de omzet uit te 
gaan van CAK periode 1 en 2. De garantie-
periode beslaat dan de CAK perioden 4-7. 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -20-
124121/16700 
Wethouder Feller 

Impulsgelden verkeersveiligheid.  1. Het college wordt geadviseerd te besluiten 

om de beoogde verkeersveiligheidsprojecten 

in 2021 te realiseren en hiervoor een netto 

Conform advies besloten. 
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krediet van € 356.000,- beschikbaar te stel-

len; 

2. De raad via de eerste tussentijdse rapporta-

ge 2021 in te laten stemmen met het investe-

ringsbudget en de daar uitvloeiende kapitaal-

lasten. 
     

2.13  Z -20-
125538/16887 
Wethouder Feller 

Besluit op bezwaarschrift tegen besluit 
WOB-verzoek Molenweg te Sommelsdijk.  

Voorgesteld wordt om te beslissen in lijn met het 

advies van de commissie. De commissie advi-

seert om:  

a. Het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verkla-

ren voor wat betreft het bezwaar over het in-

zien van dossiers in het streekarchief; 

b. Het bezwaar voor het overige ontvankelijk te 

verklaren; 

c. De bezwaren van reclamant ongegrond te 

verklaren; 

d. Het bestreden besluit in stand te laten. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -16-
62409/16904 
Wethouder Feller 

Aanvraag subsidie uitbreiding RTM mseum.  In te stemmen met bijdrage vanuit fonds toeristi-
sche impuls 2020 van € 140.000, - voor de uit-
breiding van RTM Museum Ouddorp volgens de 
aanvraag. 

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -20-
123149/16845 
Wethouder 
Markwat 

Advies statusaanvraag NLDelta.  1. Instemmen met het voorleggen van de nota 
en bijbehorend raadsvoorstel inzake de sta-
tusaanvraag NLDelta aan de gemeenteraad; 

2. De raad verzoeken in te stemmen met de 
statusaanvraag NLDelta; 

3. De raad verzoeken de bereidheid aan te ge-
ven om als alliantiepartner lid te worden van 
de nog op te richten vereniging NLDelta. 

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -21- Realiseren standplaats van RAD op perceel 1. In principe instemmen met het gebruik van Conform advies besloten. 
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129108/16855 
Wethouder 
Markwat 

Langeweg te Middelharnis.  het perceel als standplaats van de RAD. 
2. De RAD van het genomen principebesluit in-

formeren door middel van een brief. 
     

2.17  Z -20-
126628/16874 
Wethouder 
Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan 
Klarebeekweg te Ouddorp.  

1. De gemeenteraad adviseren het bestem-
mingsplan “Klarebeekweg te Ouddorp”, zo-
als vervat in NL. IMRO. 
1924.ODPKlarebeekwg7-BP30, vast te stel-
len; 

2. De gemeenteraad verder te adviseren geen 
exploitatieplan vast te stellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -20-
122721/16884 
Wethouder 
Markwat 

Principeverzoek Hofstede Lust en Last.  1. In principe in te stemmen met het realiseren 
van een kleinschalige uitbreiding van ver-
blijfsrecreatie op het perceel Kokseweg te 
Sommelsdijk; 

2. Middels een brief voorwaarden te stellen 
aan de uitwerking van het plan. 

Conform advies besloten. 

     

2.19  Z -20-
127916/16897 
Wethouder 
Markwat 

Principeverzoek Molenkade te Stellendam.  Niet in te stemmen met het principeverzoek Mo-
lenkade te Stellendam. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.20  Z -21-
129492/16923 
Wethouder 
Markwat 

Beantwoording schriftelijke vraag EvV 
inzake Omgevingswet.  

Schriftelijke vraag beantwoorden conform con-
cept-brief. 
 

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. 28 januari 2021.  Besproken. 

     

4  Uitnodigingen: /  -- 

     

5  Ter informatie:   

  1. 2021 vakantieplanning t.b.v. college. Vka. 

     

6  Rondvraag.  -- 
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7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 26 januari 2021. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 januari 2021. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


