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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 5 april 2022 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. 5 april 2022. Agenda B&W d.d. 5 april 2022 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  09.00-09.30 uur Toelichting Project Stad 
Aardgasvrij. 

 Toelichting gegeven. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -22-141628/19201 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Collegeadvies capactiteit draagvlakmeting 
Stad Aardgasvrij.  

1. Kiezen om vast te houden aan 1 juni 2022 als 
startdatum voor de draagvlakmeting of start 
van de draagvlakmeting uit stellen. 

2. Besluiten om voor de draagvlakmeting van 
Stad Aardgasvrij de benodigde capaciteit vrij te 
maken. 

3. Een budget beschikbaar stellen ten behoeve 
van inhuur.  

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -20-120788/19222 
Wethouder 
Bruggeman 

Gunning aanbesteding kunstgras DVV'09 
en De Jonge Spartaan in het kader van  
harmonisatie voetbalaccommodaties.  

1. Voor realisatie van een kunstgrasveld bij 
De Jonge Spartaan en DVV’09 een 
investeringsbudget beschikbaar te stellen van 
€ 804.600,00 exclusief  BTW. 

2. De raad voor te stellen via de 1e Tussentijdse 
Rapportage 2022 ten behoeve van het onder 1 

Conform advies besloten. 
 
Er wordt een raadsbrief voorbereid 
rondom de marktomstandigheden 
(prijsverhogingen materialen e.d.) die 
op dit moment spelen rondom nage-
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Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

genoemde investeringsbudget aanvullend 
beschikbaar te stellen een investeringsbudget 
van € 163.900,00 exclusief  BTW, voor een 
bedrag van € 89.200,00 te dekken uit de eigen 
bijdrage van de verenigingen en de 
kapitaallasten van € 3.200,00 structureel op te 
nemen in de begroting.  

noeg alle investeringen. 

     

2.3  Z -21-138477/18998 
Wethouder Feller 

Verkoop in gebruik gegeven gronden in 
Oude-Tonge.  

1. De in gebruik gegeven stroken grond in Oude-
Tonge, onder voorwaarden, in aanmerking 
laten komen voor verkoop aan de 
(toekomstige) eigenaren van de woningen. 

2. Gronden enkel verkopen als beide partijen 
overgaan tot koop. 

3. Grond wordt niet eerder geleverd dan dat de 
bestemming van de grond onherroepelijk is 
aangepast naar tuin. 

4. Een meerwaardeclausule opnemen als 
verkoopplaats vindt. 

5. De grondwaarde bepalen door middel van een 
taxatie. 

6. Brieven aan verzoekers versturen met daarin 
de informatie en te nemen stappen voor 
verkoop van de grond.  

Aangehouden. 

     

2.4  Z -20-127623/19219 
Wethouder Feller 

Voorstel afronding terreininrichting 
Beroepscampus en openbaar gebied. 

1. De raad, via de 1e Tussentijdse Rapportage 
2022, voor te stellen: 

a. het restant financieel voordeel van 
Beroepscampus Zuid van € 60.000,00 in te 
zetten voor de afronding van de 
terreininrichting; 

b. een aanvullend investeringsbudget beschikbaar 
te stellen van € 250.000,00 en de structurele 
financiële gevolgen van € 9.400,00 via de 1e 
Tussentijdse Rapportage 2022 te verwerken in 
de begroting. 

2. In te stemmen met de realisatie voordat het 
aanvullend benodigde budget formeel 
beschikbaar is gesteld.  

Conform advies besloten. 
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  Conformstukken   

2.5  Z -21-134804/17997 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Collegeadvies Vaststelling incidentele 
subsidie 2020 ondersteuning van 
woningeigenaren bij verduurzaming.  

1. Vaststellen van de incidentele subsidie 2020 
ondersteuning woningeigenaren bij 
verduurzaming op een bedrag van € 90.000,00. 

2. Dit via een vaststellingsbrief bekend te maken 
aan subsidieontvanger.  

Conform advies besloten. 
 

     

2.6  Z -13-01026/19233 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Nautische veiligheid Slijkgat en Goereese 
Gat. 

In te stemmen met verzending van de brief aan 
Rijkswaterstaat over de Nautische veiligheid in 
het Slijkgat en Goereese Gat.  

Conform advies besloten. 
 

     

2.7  Z -21-137249/18372 
Wethouder 
Bruggeman 

Compenseren accountantskosten Stichting 
Kop van Goeree-Overflakkee. 

Incidentele subsidie uit te keren aan Stichting Kop 
van Goeree-Overflakkee van € 3.572,19.  

Conform advies besloten. 
 

     

2.8  Z -22-140781/19212 
Wethouder 
Bruggeman 

Vaststelling prestatiesubsidie 2021 
Stichting Christelijke Peuterspeelzaal 
Prinses Amalia Ouddorp. 

De subsidie aan Stichting Christelijke 
Peuterspeelzaal 'Prinses Amalia' over 2021 
vaststellen op € 26.799,00 en hen via een 
vaststellingsbeschikking informeren dat een 
bedrag van € 2.248,00 moet worden terugbetaald.  

Conform advies besloten. 
 

     

2.9  Z -21-136734/19130 
Wethouder Feller 

Meerjaren Uitvoeringsprogramma 
Verkeersveiligheid (MPV) RPV G-O 2022-
2024. 

1. Instemmen met het Meerjaren 
Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 
(MPV) 2022-2024 van de Regionale 
Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-
Overflakkee (RPV G-O) en bijbehorende 
begroting. 

2. De gemeenteraad hierover informeren via een 
raadsbrief.  

Conform advies besloten. 
 

     

2.10  Z -21-136019/19144 
Wethouder Feller 

Beslissing op bezwaren tegen 
verkeersbesluit plaatsing laadpalen te 
Dirksland.  

Conform het advies van de commissie 
bezwaarschriften de bezwaarschriften niet-
ontvankelijk verklaren, waarmee het 
verkeersbesluit gehandhaafd blijft.  

Conform advies besloten. 
 

     

2.11  Z -21-137808/19170 
Wethouder Feller 

Bezwaarschrift verkeersbesluit laadpaal 
Stellendam.  

Conform het advies van de commissie 
bezwaarschriften het bezwaarschrift ongegrond 
verklaren waarmee het verkeersbesluit 
gehandhaafd blijft.  

Conform advies besloten. 
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2.12  Z -22-141446/19211 

Wethouder Feller 
Verzoek verkoop gemeentegrond in 
Achthuizen.  

1. Het verzoek van een eigenaar in Achthuizen 
om een strook grond achter de woning van 
circa 390 m² aan te koop afwijzen. 

2. Het verzoek van een eigenaar in Achthuizen 
om een strook grond achter de woning van 
circa 270 m² aan te koop afwijzen. 

3. Afwijzingsbrieven versturen. 
4. Nieuwe verzoeken tot verkoop met betrekking 

tot de boven genoemde grond niet in 
behandeling nemen tot 1 januari 2028, tenzij 
sprake van gewijzigde omstandigheden.  

Conform advies besloten. 
 

     

2.13  Z -22-141785/19221 
Wethouder Feller 

Vaststellen ondersteuningsplan Passend 
Primair Onderwijs 2022 - 2026 
Samenwerkingsverband Goeree-
Overflakkee.  

Instemmen met het Ondersteuningsplan Passend 
Primair Onderwijs 2022-2026 en het 
Samenwerkingsverband hiervan schriftelijk op de 
hoogte brengen.  

Conform advies besloten. 
 

     

2.14  Z -21-135054/19227 
Wethouder Feller 

Bezwaarschrift tegen plaatsen laadpaal 
Stad aan ’t Haringvliet.  

Conform het advies van de commissie 
bezwaarschriften de bezwaarschriften niet-
ontvankelijk verklaren, waarmee het 
verkeersbesluit gehandhaafd blijft.  

Conform advies besloten. 
 

     

2.15  Z -22-140800/19215 
Wethouder Markwat 

Ontwerpbestemmingsplan 'Galathesedijk 
10 Ooltgensplaat'. 

1. Het bestemmingsplan 'Galathesedijk 10 
Ooltgensplaat' zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.OLPGalathesedijk10-BP20 in 
ontwerp ter inzage leggen. 

2. Instemmen met de Anterieure 
Exploitatieovereenkomst.  

Conform advies besloten. 
 

     

3  Raadsvergaderingen: 
Afscheidsraad d.d. 29 maart 2022; 
Installatieraad d.d. 30 maart 2022; 
Dialoogavond d.d. 31 maart 2022. 

 Besproken. 

     

4  Uitnodigingen: geen.  -- 

     

5  Ter informatie: geen.  -- 

     

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

     

8  Notulen d.d. 29 maart 2022. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2022 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 


