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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 8 februari 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. 8 februari 2022. Agenda B&W d.d. 8 februari 2022 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -21-129640/18677 
Wethouder Markwat 

Instemmen met definitief ontwerp Vliedpark 
te Middelharnis.  

1. Instemmen met het definitief ontwerp Vliedpark; 
2. Instemmen met het vrijgeven van de financiële 

middelen voor uitvoering van de werkzaamheden; 
3. De raad informeren middels een raadsbrief; 
4. Kennisnemen van: 

• Nader onderzoek naar mogelijkheden plaatsen 
van een toiletvoorziening op het Vliedpark; 

• Nader onderzoek naar mogelijkheden voor 
aan verlichten spel/ sport attributen. 

Conform advies besloten, waarbij 
het college op korte termijn een 
voorstel verwacht over extra ver-
lichting en een toiletvoorziening. 

     

2.2  Z -22-140241/18957 
Wethouder Markwat 

Voorstel intrekken omgevingsvergunning 
W2021-0214 bouwen 57 recreatiewoningen 
Suisendijk 16-37 t/m 16-122 te Oude-
Tonge.  

De op 12 mei 2021 verleende omgevingsvergunning 

met kenmerk W2021-0214 /Z/21/181128/D-269529 
intrekken. 

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -21-137035/18926 
Wethouder Feller 

Huurovereenkomst terras Brasserie 't 
Vingerling.  

Instemmen met verhuur van openbare ruimte ten be-
hoeve het terras van Brasserie ’t Vingerling onder de 
in dit advies genoemde voorwaarden. 

Aangehouden. 
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2.4  Z -21-138873/18745 
Wethouder Bruggeman 

Haalbaarheidsonderzoek RTV Slogo.  Instemmen met het verlenen van € 30.000,- subsidie 

aan RTV Slogo om een haalbaarheidsonderzoek uit 
te laten voeren. 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -21-137351/18962 
Wethouder Markwat 

Verzoek COA voor verlenging opvang schip 
in Middelharnis t/m 13-04-2022.  

Instemmen met verzoek COA voor verlenging opvang 
op schip in Middelharnis t/m 13 april 2022 en de ge-
meenteraad en direct omwonenden na besluit direct 
informeren en vervolgens hierover openbaar commu-
niceren via de geëigende communicatiekanalen. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken:   

2.6  Z -21-135946/18838 
Wethouder Markwat 

Rapportage evaluatie SUWI november 
2020 t/m oktober 2021.  

Voorstel voor directie: 
De rapportage evaluatie beveiligingsrichtlijnen SUWI 

periode november 2020 t/m oktober 2021 voor ken-
nisgeving aannemen. 

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -22-140113/18946 
Wethouder Bruggeman 

Vaststellen Uitvoeringsplan SUWI-
arbeidsmarktregio Rijnmond 2022-2025.  

Uitvoeringsplan SUWI-arbeidsmarktregio Rijnmond 
2022-2025 vaststellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -20-122832/18932 
Wethouder Markwat 

Uitspraak rechtbank inzake beroep tegen 
buiten behandeling laten 
vergunningaanvraag voor het plaatsen van 
een windmolen in Nieuwe Tonge.  

Uitspraak voor kennisgeving aannemen. Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -22-139444/18885 
Wethouder Feller 

Wijziging Legesverordening Grevelingen 
Goeree-Overflakkee.  

De wijziging op de Legesverordening Grevelingen 
Goeree-Overflakkee ter vaststelling aanbieden aan de 
raad. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -21-131268/18901 
Wethouder Bruggeman 

Eindevaluatie en structureel maken 
samenwerking casemanagers dementie en 
Wmo-consulenten.  

1. Kennisnemen van de eindevaluatie samenwerking 
casemanagers dementie en Wmo-consulenten; 

2. Instemmen met het structureel maken van de sa-
menwerkingsafspraken tussen de Wmo-
consulenten. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -21-137634/18940 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Verlenging samenwerkingsovereenkomst 
gemeente en Stedin.  

1. Instemmen met de verlengingsovereenkomst; 
2. Wethouder Both-Verhoeven te machtigen tot on-

dertekening. 

Conform advies besloten. 
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2.12  Z -22-139693/18897 
Wethouder Markwat 

Ledenbrief VNG Lbr. 22/003 Wijziging 
VNG Model Huisvestingsverordening; 
toevoeging regels opkoopbescherming.  

De gemeenteraad in overweging geven niet over te 
gaan tot wijziging van de huisvestingsverordening met 
betrekking tot de opneming van een vergunningstelsel, 

inzake de tijdelijke regeling inzake opkoopbescher-
ming. 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -21-136095/18934 
Wethouder Markwat 

Principeverzoek legaliseren bouwwerken 
Boomgaardweg te Middelharnis.  

1. In principe medewerking verlenen aan het 
(af)bouwen van veranda annex houtopslag door 
middel van het verstrekken van een omgevingsver-
gunning; 

2. In principe geen medewerking verlenen aan het ver-
lenen van een omgevingsvergunning voor een (fo-
lie)kas; 

3. Eigenaar door middel van een brief informeren. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -22-140242/18960 
Wethouder Markwat 

Verzoek intrekken omgevingsvergunning 
W2021-0561/Z-21-184466/D-283716 
bouwen 33 recreatiewoningen Suisendijk 
te Oude-Tonge.  

De op 8 oktober 2021 verleende omgevingsvergunning 
voor het oprichten van 33 recreatiewoningen op het per-
ceel Suisendijk te Oude-Tonge volgens huisnummering 

vermeld in de omgevingsvergunning, intrekken. 

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -21-137484/18974 
Wethouder Feller 

Grondkwestie PCBS Het Kompas 
Stellendam.  

Concept-raadsvoorstel aan de gemeenteraad ter in-
stemming voorleggen. 

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -21-137323/18882 
Wethouder Feller 

Huur- en exploitatieovereenkomst 
Watersportvereniging Oude-Tonge. 

Instemmen met een traject om te komen tot een huur- 

en exploitatie overeenkomst met Watersportvereni-
ging Oude-Tonge onder de in dit advies genoemde 
voorwaarden. 

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -21-137143/18970 
Wethouder Markwat 

Gunning en dekkingsvoorstel 
restauratiefase 3 Fort Prins Frederik.  

1. De opdracht gunnen aan de inschrijver met de laag-
ste prijs; 

2. Instemmen met het dekkingsvoorstel. 

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -21-135945/18839 
Wethouder Markwat 

Rapportage Informatiebeveiliging 2021.  Voorstel voor directie: 
1. De rapportage Informatiebeveiliging 2021 voor ken-

nisgeving aannemen; 
2. De aanbevelingen genoemd in het rapport opvolgen. 

Conform advies besloten. 
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2.19  Z -22-139331/18950 
Wethouder Bruggeman 

CA Wijziging Gemeenschappelijke 
Regeling Jeugdhulp 2022.  

1. Instemmen met de voorgenomen wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijn-
mond (GRJR) onder de voorwaarde dat de ge-
meenteraad toestemming verleend; 

2. Op grond van art. 1 lid 3 van de Wet gemeen-
schappelijke regeling de gemeenteraad toestem-
ming vragen voor deze voorgenomen wijziging; 

3. Te bepalen dat, indien de gemeenteraad toe-
stemming verleend, de voorwaardelijke 
toestemming als een definitieve toestemming ge-
zien moet worden. 

Conform advies besloten. 

     

2.20  Z -21-136603/18224 
Wethouder Bruggeman 

Wijziging verordening individuele 
studietoeslag.  

De raad voor te stellen de Verordening individuele stu-

dietoeslag Goeree-Overflakkee 2015 te wijzigen. 
Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. 3 februari 2022.  Besproken. 

     

4  Uitnodigingen:  -- 

     

5  Ter informatie:   

  1. Brief bestuurlijke waarschuwing. Vka. 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 1 februari 2022. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 8 februari 2022. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


