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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 7 december 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. 7 december 2021 Agenda B&W d.d. 7 december 2021 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -21-137351/18646 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Veiligheidsplan noodopvang asielzoekers 
Havenhoofd te Middelharnis  

Instemmen met voorliggende 'Veiligheidsplan 
noodopvang asielzoekers' met bijbehorende adviezen 
van de politie en de brandweer.  

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z-21-138551/18662 
Burgemeester Groo-
tenboer-Dubbelman 

Aanwijzing medewerkers van Roxy Security 
BV als toezichthouders voor Asielzoekers 

1. De medewerkers van ROXY Security B.V. 
aanwijzen als toezichthouder op grond van de 
APV én als onbezoldigd ambtenaar als be-
doeld in artikel 2, aanhef en onder d, van het 
Uit-voeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 voor 
7 december 2021 t/m 31 maart 2022;  

2. Beide aanwijzingsbesluiten publiceren.  

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -21-137456/18397 
Wethouder Feller 

Verzoeken tot gedeeltelijke aankoop 
gemeentewerf Provincialeweg 12 b te 
Goedereede  

1. Verkoopverzoek gedeelte gemeentewerf te 
Goedereede. In principe instemmen om een 
gedeelte van de gemeentewerf ter grootte van 
de huidige waterpartij te verkopen. De exacte 
omvang zal in overleg met de partijen nader 
bepaald moeten worden. Aan betreffende par-

Conform advies besloten. 
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tij  berichten dat zijn voorgenomen bouwplan-
nen op dit stuk in strijd zijn met de huidige be-
stemming; 

2. Verhuur Damweg te Stellendam. De locatie 
Damweg niet verhuren aangezien dit een loca-
tie is waar in de nabije toekomst grond en puin 
wordt opgeslagen; 

3. Aankoopverzoek gedeelte gemeentewerf te 
Goedereede. Betreffende partij berichten dat 
wij niet bereid zijn een gedeelte van de 
werf/loods te verkopen. 

     

2.4  Z -21-135291/18338 
Wethouder Markwat 

Projectplannen gebiedsontwikkeling Den 
Bommel - Ouddorp - Nieuwe-Tonge  

1. Instemmen met het projectplan gebiedsont-
wikkeling Den Bommel; 

2. Instemmen met het projectplan gebiedsont-
wikkeling Nieuwe-Tonge; 

3. Instemmen met het projectplan gebiedsont-
wikkeling Ouddorp; 

4. Per gebiedsontwikkeling een projectbudget 
beschikbaar te stellen; 

5. Het benodigde budget te verwerken in de 1e 
Tussentijdse Rapportage 2022; 

6. In te stemmen met het doen van uitgaven 
voordat de projectbudgetten formeel beschik-
baar zijn gesteld.  

Conform advies besloten, 
waarbij de raad zal worden ge-
informeerd via een informeren-
de raadsbrief. 

     

2.5  Z -20-123887/18469 
Wethouder Markwat 

Opdracht Gebiedsontwikkeling Langeweg 71 
te Stellendam  

1. Instemmen met de opdracht voor de Gebieds-
ontwikkeling Stellendam; 

2. Instemmen met het beschikbaar stellen van 
een voorbereidingsbudget. 

Conform advies besloten, 
waarbij de raad zal worden ge-
informeerd via een informeren-
de raadsbrief. 

     

2.6  Z -18-95560/18491 
Wethouder Markwat 

Project- beheer- en onderhoudsorganisatie 
Fort 2022 en verder 

1. Instemmen met project- beheer en 
onderhoudsorganisatie Fort 2022 en verder; 

2. Instemmen met de financiële consequenties 
zoals opgenomen onder 
'kosten/baten/dekking’ en de verwerking ervan 
in de begroting.  

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -21-137800/18642 
Wethouder Markwat 

Zelfbewoningsverplichting en anti-
speculatiebeding 

Raadsvoorstel voorleggen aan de gemeenteraad.  Conform advies besloten. 
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2.8  Z -21-134421/18645 
Wethouder Markwat 

Bestemmingsplan met betrekking tot 
Kraaijensteinsedijk/Muus Jacobsepad en 
Heerendijk 33 ter inzage leggen 

1. Het bestemmingsplan 'Kraaijensteinsedijk 
Sommelsdijk' zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.SMDKraaijensteinsedijk-BP20, 
ter inzage leggen; 

2. Instemmen met Anterieure 
Exploitatieovereenkomst.  

Conform advies besloten. 

  Conformstukken   

2.9  Z -20-126868/18621 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Evaluatie detailhandelsvisie  1. Kennisnemen van de evaluatie van de 
detailhandelsvisie; 

2. De FOGO informeren middels brief.  

Conform advies besloten 

     

2.10  Z -19-113887/18656 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Aanvraag subsidie groeiagenda Provincie 
Zuid-Holland  

1. Instemmen met de inbreng vanuit de Zuid–
Hollandse Delta ten behoeve van de 
groeiagenda van de provincie Zuid – Holland; 

2. Na accordering de brief aan GS (namens de 
gemeenten vanuit de Zuid–Hollandse Delta) 
versturen.  

Conform advies besloten 

     

2.11  Z -21-129032/18511 
Wethouder 
Bruggeman 

Wijziging Subsidieregeling leefbaarheidsfonds 
Middelharnis en Sommelsdijk  

De Subsidieregeling leefbaarheidsfonds Middelharnis 
en Sommelsdijk wijzigen.  

Conform advies besloten 

     

2.12  Z -21-131421/18550 
Wethouder 
Bruggeman 

Prestatiesubsidie 2022 Bemoeizorg / Lokaal 
Zorgnetwerk Stichting Antes  

1. Aan Antes voor het subsidiejaar 2022 subsidie  
verlenen voor het uitvoeren van bemoeizorg; 

2. Instemmen met de aan de subsidieverlening te 
koppelen uitvoeringsovereenkomst; 

3. Antes met een beschikking op de hoogte 
stellen. 

Conform advies besloten 

     

2.13  Z -21-137187/18609 
Wethouder 
Bruggeman 

Prestatiesubsidie 2022 St. Peutereiland  Stichting Peutereiland op basis van de Algemene 
subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015 en de 
Subsidieregeling voorschoolse educatie Goeree-
Overflakkee voor 2022 subsidie verlenen en hen 
middels beschikking hierover informeren. 

Conform advies besloten 

     

2.14  Z -21-136232/18566 
Wethouder Feller 

Tussentijdse samenvatting Interne Controle 
2021  

De Rapportage: Tussentijdse samenvatting Interne 
controle 2021 voor kennisgeving aannemen.  

Conform advies besloten 
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2.15  Z -21-133461/18488 
Wethouder Markwat 

Bouwen nieuwe schuur ten behoeve van 
opslag op perceel Philipshoofjesweg 88 
Dirksland  

1. In principe medewerking verlenen aan het 
vergroten van het bouwvlak; 

2. Indiener door middel van brief informeren over 
genomen principebesluit. 

Conform advies besloten 

     

2.16  Z -21-129118/18628 
Wethouder Markwat 

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
Voorstraat 2a Melissant  

1. Instemmen met Nota van zienswijzen 
Voorstraat 2a Melissant; 

2. De gemeenteraad adviseren het 
bestemmingsplan Voorstraat 2a Melissant 
zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.MLSVoorstraat2a-BP30 
gewijzigd vast te stellen; 

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

Conform advies besloten 

     

2.17  Z -21-137244/18635 
Wethouder Markwat 

Advies commissie bezwaarschriften inzake 
bezwaren tegen een omgevingsvergunning 
voor het realiseren van een woonappartement 
in een bestaand bedrijfspand in Middelharnis  

Conform advies van de commissie bezwaarschriften, 
de bezwaren ontvankelijk en ongegrond verklaren 
conform concept-besluit. 

Conform advies besloten 

     

2.18  Z -21-137490/18637 
Wethouder Markwat 

Principeverzoek industrieweg 31 Middelharnis  1. In principe geen medewerking verlenen met 
het wijzigen van de bestemming van de 
woning; 

2. In principe medewerking verlenen met het 
geven van toestemming om te kunnen wonen 
in een bedrijfswoning.  

Conform advies besloten 

     

2.19  Z -21-138345/18643 
Wethouder Markwat 

Het vestigen van een timmerbedrijf en een 
bedrijf in tuinmaterialen op een perceel aan de 
Dorpsweg te Ooltgensplaat  

1. In principe instemmen met wijzigen van de 
bestemming ten behoeve van de twee 
bedrijven; 

2. In principe instemmen om een hogere 
milieucategorie toe te staan, mits wordt 
voldaan aan de voorwaarden; 

3. Gemachtigde door middel van brief informeren 
van genomen principebesluit.  

Conform advies besloten 
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3  Dialoogavond raad d.d. 9 december 2021  Besproken. 

     

4  Uitnodigingen:   -- 

     

5  Rondvraag.  -- 

     

6  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

7  Notulen d.d. 7 december 2021 Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 7 december 2021 
 
secretaris, burgemeester, 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


