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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 4 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. 4 mei 2021. Agenda B&W d.d. 4 mei 2021 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  09:00 – 09:30 Bijpraten Regiodeal. Conrad van Nimwegen. Presentatie gehouden. 

     

  10:00 – 10:30 Korte fotopresentatie woon-
wagencentrum Sommelsdijk. 

Jan de Geus. Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  College B&W 04-
05-2021/17464 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Beslissing op bezwaarschrift.  Besluiten om: 
1. Bezwaarde ontvankelijk te verklaren in zijn 

bezwaar; 
2. Het bezwaar dat betrekking heeft op de 

overtreding van artikel 6 van de 
bestemmingsplanregels ongegrond te ver-
klaren; 

3. Het bezwaar dat betrekking heeft op de 
overtreding van artikel 5 van de 
bestemmingsplanregels gegrond te verkla-

Conform advies besloten. 
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ren; 
4. Het bestreden besluit voor zover dat betrek-

king heeft op de overtreding van artikel 5 
van de bestemmingsplanregels, te herroe-
pen en gelijktijdig een besluit te nemen dat 
strekt tot handhaving; 

5. Het verzoek om een proceskostenvergoe-
ding in te willigen; 

6. De ingebrekestelling af te wijzen. 

     

2.2  College B&W 04-
05-2021/17416 
Wethouder 
Bruggeman 

Verzoek DBGC om voorschot beschikbaar 
te stellen op budget voor 
kleedaccommodatie, ten behoeve van 
voorbereidingskosten.  

1. Aan DBGC een bedrag van € 30.000,-- toe-
kennen ter dekking van de voorbereidings-
kosten voor het realiseren van een nieuwe 
kleedaccommodatie; 

2. Aan DBGC de verplichting opleggen om na 
afronding van de voorbereidende 
werkzaamheden verantwoording af te leg-
gen door middel van het indienen van alle 
op deze werkzaamheden betrekking heb-
bende facturen. 

Conform advies besloten. 

     

2.3  College B&W 04-
05-2021/17146 
Wethouder Feller 

Stand van zaken project onrechtmatig 
grondgebruik.  

De raad overeenkomstig een concept raadsbrief 
informeren over de stand van zaken m.b.t. het 
project onrechtmatig grondgebruik. 

Conform advies besloten. 

     

2.4  College B&W 04-
05-2021/17228 
Wethouder Both 

Vaststelling projectopdracht IMBK-plan 
voor de Leefomgeving.  

1. In te stemmen met de projectopdracht voor 
het opstellen van een IMBK-plan; 

2. In te stemmen met de voorgestelde financie-
ring voor het opstellen van een IMBK-plan. 

Conform advies besloten. 

     

2.5  College B&W 04-
05-2021/17471 
Wethouder 
Markwat 

Nieuwe brandweerkazerne Hinder 2 
Stellendam.  

1. Kennisnemen van en instemmen met keuze 
voor nieuwe brandweerkazerne Stellendam; 

2. Veiligheidsregio informeren over het geno-
men principebesluit. 

Aangehouden tot volgende week. 

     

  Conformstukken:   
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2.6  College B&W 04-
05-2021/17174 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Vernielingen strandje Ooltgensplaat.  1. Integrale aanpak gericht op het terugdringen 
van vandalisme vanuit een samenwerking 
tussen BOA, politie, KBW en inwoners met 
als doel gezamenlijke verantwoordelijkheid 
en afstemming van maatregelen; 

2. Vooralsnog niet meer terugplaatsen van re-
creatieve voorzieningen op het strandje en 
het (structureel) verwijderen van de stook-
kuil; 

3. Mogelijkheden van het instellen van publiek 
cameratoezicht onderzoeken. 

Conform advies besloten. 

     

2.7  College B&W 04-
05-2021/17462 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Verkenning Regioboard i.r.t. Regio Deal 
ZHD.  

1. Kennisnemen van het verslag en de presen-
tatie rondom de verkenning van de Regio-
board Zuid-Hollandse Delta (ZHD); 

2. Leveren input aan de Regioboard ZHD op 
voorgestelde thema’s, de indicatieve agen-
da voor 2021 en de rol en positionering van 
de Regioboard. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  College B&W 04-
05-2021/17469 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Beslissing op bezwaar.  Besluiten om: 
1. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren; 
2. Het bestreden besluit te herroepen; 
3. Verzoek tot vergoeding proceskosten in te 

willigen; 
4. Deze kosten vast te stellen op een bedrag 

van € 1.068,00. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  College B&W 04-
05-2021/17438 
Wethouder 
Bruggeman 

Eenmalige verzoek uitbreiding 
gymattributen.  

Eenmalige bijdrage voor gymtoestellen van de 
gymzaal van Ons Huis toe te kennen. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  College B&W 04-
05-2021/17472 
Wethouder 
Bruggeman 

Werkzaamheden opstallen VV Den 
Bommel.  

Aan Schadenberg West opdracht verlenen voor 
het uitvoeren van de werkzaamheden aan het 
dak van de opstallen van VV Den Bommel, con-
form de uitgebrachte offerte. 

Conform advies besloten. 
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2.11  College B&W 04-
05-2021/16818 
Wethouder Feller 

Intern controleplan 2021.  Voorstel voor Directie: 
1. Het intern controleplan 2021 in het kader 

van de rechtmatigheid voor kennisgeving 
aannemen; 

2. Het intern controleplan 2021 ter vaststelling 
voorleggen aan het college. 

Conform advies besloten. 

     

2.12  College B&W 04-
05-2021/17242 
Wethouder Feller 

Raadsvragen kostenonderbouwing 
hondenbelasting.  

Instemmen met de beantwoording van het ver-
zoek van de Raad over inzicht te krijgen in de 
kostenonderbouwing van de hondenbelasting en 
deze doorsturen naar de Raad. 

Conform advies besloten. 

     

2.13  College B&W 04-
05-2021/17329 
Wethouder Feller 

Jaarverslag Streekarchief 2020.  Jaarverslag Streekarchief Goeree-Overflakkee 
2020 ter kennisgeving aannemen en doorgelei-
den aan de gemeenteraad. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  College B&W 04-
05-2021/17418 
Wethouder Feller 

Advies toepassen hardheidsclausule bij 
aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 
2020-2021.  

1. de aanvraag voor leerlingenvervoer te hono-
reren en zorg te dragen voor het vervoer 
van de leerling van de opstapplaats in de 
woonplaats naar de school en terug; 

2. artikel 23, de hardheidclausule, van de Ver-
ordening leerlingenvervoer Goeree-
Overflakkee 2015 toe te passen om de leer-
ling tijdelijk te vervoeren vanaf het thuis-
adres, vanaf de eerste schooldag tot aan-
vang van de zomervakantie; 

3. een beschikking met uw besluit te versturen 
naar de aanvrager(s). 

Conform advies besloten. 

     

2.15  College B&W 04-
05-2021/17431 
Wethouder Feller 

Aanbod verkoop blote eigendom 
erfpachters Oosthavendijk 20, 22 en 28.  

Een aanbod doen aan de erfpachters Oostha-
vendijk 20, 22 en 28 onder de in dit advies ge-
noemde voorwaarden. 

Conform advies besloten. 

     

2.16  College B&W 04-
05-2021/17473 
Wethouder Feller 

Leegstand Schoolstraat 11 te Middelharnis 
(vm. technische school.  

Beheer van het pand Schoolstraat 11 in handen 
geven van FL beveiliging. 

Conform advies besloten. 
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2.17  College B&W 04-
05-2021/16968 
Wethouder 
Markwat 

Principeverzoek instandhouding en 
herinrichting rijksmonument Melissant 
Tweedeweg 1a.  

1. In principe medewerking verlenen aan het 
restaureren en herbestemmen van het 
rijksmonument, onder voorwaarde dat er 
een nieuw stedenbouwkundig plan wordt 
gemaakt; 

2. In principe medewerking verlenen aan het 
wijzigen van de grondbestemming van het 
perceel Tweede Weg 1a-1b te Melissant 
van ‘agrarisch’ naar ‘Wonen’ , onder voor-
waarde dat er een nieuw stedenbouwkundig 
plan wordt gemaakt; 

3. In principe medewerking verlenen aan het 
wijzigen van de grondbestemming van het 
perceel kadastraal bekend onder F274 van 
‘agrarisch’ naar ‘Wonen’, onder voorwaarde 
dat er een nieuw stedenbouwkundig plan 
wordt gemaakt. 

Conform advies besloten. 

     

2.18  College B&W 04-
05-2021/17109 
Wethouder 
Markwat 

Overheveling asbesttaken conform Wet 
VTH.  

1. In te stemmen met de overheveling van de 
asbesttaken naar de DCMR zoals vastge-
legd in de Wet VTH per 1 januari 2022, ge-
lijktijdig met de Omgevingswet (gezien het 
gemeentelijk ombuigingstraject); 

2. Hierover via overleg tussen gemeente en 
DCMR-werkinstructies en uitwisseling van 
gegevens vast te leggen via een op te ma-
ken en vast te leggen document werkaf-
spraken. 

Conform advies besloten. 

     

2.19  College B&W 04-
05-2021/17204 
Wethouder 
Markwat 

Advies ter inzage leggen ontwerp 
omgevingsvergunning voor het oprichten 
van een sportschool nabij Bouwdijk 7b te 
Melissant.  

1. Een concept beschikking voor 6 weken ter 
inzage leggen; 

2. Indien geen zienswijzen worden ingediend 
de omgevingsvergunning inclusief bijbeho-
rende 
voorwaarden conform artikel 2.12 lid 1 on-
der a sub 3 verlenen; 

Conform advies besloten. 
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3. Instemmen met de concept anterieure over-
eenkomst. 

     

2.20  Z -16-
68800/17254 
Wethouder 
Markwat 

Voortgang erfgoedlijnprojecten - financiële 
status projecten - van 2020 naar 2021.  

Kennisnemen Voortgang erfgoedlijnprojecten - 
financiële status projecten - van 2020 naar 
2021. 

Conform advies besloten. 

     

2.21  College B&W 04-
05-2021/17374 
Wethouder 
Markwat 

Voortgang aanbesteding Expeditie 
Haringvliet.  

Voorgesteld wordt opdracht te verlenen aan de 
Linquenda II en de Hoeksche Vaart conform de 
ingediende offertes voor het seizoen 2021. 

Conform advies besloten. 

     

2.22  College B&W 04-
05-2021/17399 
Wethouder 
Markwat 

Beantwoording vragen VVD inzake 
NLDelta.  

1. Uw college wordt geadviseerd de vragen 
van de VVD Goeree-Overflakkee te beant-
woorden middels een raadsbrief; 

2. De brief van de Fogo van 18 februari jl. be-
antwoorden middels een brief. 

Conform advies besloten. 

     

2.23  College B&W 04-
05-2021/17461 
Wethouder 
Markwat 

Het wijzigen van de bestemming van het 
perceel Battenoord te Nieuwe-Tonge.  

1. In principe medewerking verlenen aan het 
wijzigen van de grondbestemming; 

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

Conform advies besloten. 

     

2.24  College B&W 04-
05-2021/17465 
Wethouder 
Markwat 

Vaststellen wijzigingsplan Koninginnelaan 
26 Sommelsdijk.  

1. Vastellen wijzigingsplan “Koninginnelaan 26 
Sommelsdijk” zoals vervat in NL. IMRO. 
1924.SMDKonlaan26-WP30; 

2. Geen Exploitatieplan vaststellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.25  College B&W 04-
05-2021/17466 
Wethouder 
Markwat 

Het bestemmingsplan Voorstraat 2a 
Melissant in ontwerp ter inzage leggen.  

1. Het bestemmingsplan Voorstraat 2 a Melis-
sant in ontwerp voor een periode van zes 
weken ter inzage leggen; 

2. Instemmen met Anterieure Exploitatieover-
eenkomst. 

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. /  n.v.t. 
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4  Uitnodigingen:  / 

     

5  Ter informatie:   

  1. Publicatie De stand van vrijheid. Vrijheid in Nederland 75 jaar na de bevrijding. Vka. 

     

6  Rondvraag.  / 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 4 mei 2021. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 2021. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


