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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 10 januari 2023 aanvangstijd: 09:00 uur. 
 Aanwezig 

Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman burgemeester 

De heer W. van Esch gemeentesecretaris 

De heer D.A. Markwat wethouder Ruimte & Wonen 

De heer J.W. Eijkenduijn wethouder Financiën 

De heer B.J. Bruggeman 
 

wethouder Sociaal Domein 
 De heer H. van Putten wethouder Economische Samenwerking 

 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 10 januari 2023. Agenda B&W d.d. 10 januari 2023 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  09:00 – 09:30 Raadspresentatie IHP. Henk van Oostenbrugge. Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -20-
120788/20563 
Wethouder 
Eijkenduijn 

Beschikbaar stellen extra budget voor 
kleedaccommodaties DBGC en VV 
Stellendam in het kader van de 
kwaliteitsimpuls voetbalaccommodaties.  

1. De gemeenteraad voor te stellen om in het 
kader van de uitvoering van de kwaliteitsim-
puls voetbalaccommodaties ten behoeve 
van werkzaamheden aan de opstallen van 
VV Stellendam een aanvullend investe-
ringsbudget ten bedrage van € 131.800,-- 
beschikbaar te stellen. 

2. De gemeenteraad voor te stellen om in het 
kader van de uitvoering van de kwaliteitsim-
puls voetbalaccommodaties ten behoeve 
van de realisatie van een nieuwe kleedac-
commodatie voor DBGC een aanvullend in-
vesteringsbudget ten bedrage van € 

Conform advies besloten. 
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Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

790.750,-- beschikbaar te stellen. 

     

2.2  Z -22-
141032/20081 
Wethouder 
Markwat 

Principeverzoek 'De Nieuwe Watering' 
Middelharnis.  

1. In principe in te stemmen met de ontwikke-
ling van maximaal 80 woningen waarvan 
een groot deel in het betaalbare segment. 

2. In principe in te stemmen met de ontwikke-
ling van een ecologische natuurzone op het 
perceel. 

3. In principe in te stemmen met de uitbreiding 
van het bedrijfsterrein met circa 1,8 ha. 

4. De stedenbouwkundige, landschappelijke 
en overige randvoorwaarden verder uit te la-
ten werken in overleg tussen betrokken par-
tijen, voordat het plan verder in procedure 
wordt gebracht. 

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -23-
149576/20564 
Wethouder van 
Putten 

Bijdrage vervangen welkomsbord met 
lichtkrant Ouddorp,  

In te stemmen met een bijdrage van € 10.000,- 
voor de vervanging van het welkomsbord met 
lichtkrant in Ouddorp. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken:   

2.4  Z -22-
149325/20547 
Wethouder van 
Putten 

Wijziging Beheersverordening 
begraafplaatsen Goeree-Overflakkee 2023.  

1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigin-
gen van de Beheersverordening gemeente-
lijke begraafplaatsen Goeree-Overflakkee 
2023. 

2. Deze wijzigingsverordening ter besluitvor-
ming aan de raad voor te leggen. 

Conform advies besloten.  

     

2.5  Z -22-
144647/20461 
Wethouder 
Markwat 

Principeverzoek oprichten 
paardenopfokbedrijf met bedrijfswoning in 
landelijk gebied Dirksland.  

Geen medewerking te verlenen aan het verzoek 
een paardenopfokbedrijf en een 
bedrijfswoning te realiseren aan de Westdijk te 
Dirksland. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -22-
144507/20468 
Wethouder van 

Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied 
(ZH-PLG).  

1. Kennis te nemen van de voortgang van het 
Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied. 

2. De gemeenteraad te informeren via de 

Conform advies besloten. 
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Putten klankbordgroep Omgeving. 

     

2.7  Z -22-
146951/20521 
Wethouder 
Markwat 

Reacties op 'zienswijzen' en brieven over 
ontwikkeling LOO Middelharnis.  

1. Reactiebrief over LOO voor omwonende te 
versturen en hiervan een afschrift te zenden 
aan de gemeenteraad. 

2. Reactiebrieven over ingediende zienswijzen 
(niet in juridische zin) te versturen, zo nodig 
aangevuld met specifiek antwoord. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -22-
140507/20531 
Wethouder 
Markwat 

Principeverzoek locatie Voorstraat te 
Stellendam.  

Medewerking verlenen aan het verzoek 9 appar-
tementen en 4 seniorenwoningen te 
realiseren aan de Voorstraat te Stellendam mits: 

• Het verzoek aan de CROW-parkeernorm 
voldoet; 

• De woning die ter plaatste van het schuurtje 
dient te worden gerealiseerd met betrekking 
tot parkeren, toegang en buitenruimte nader 
wordt uitgewerkt; 

• De bebouwing op het plangebied steden-
bouwkundig en qua vorm aansluit op de 
bestaande bebouwing; 

• De eigenaren van de belendende percelen 
worden geïnformeerd over het plan en de 
resultaten hiervan met de gemeente worden 
gedeeld. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -22-
144559/20558 
Wethouder 
Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan 'West 
Havendijk te Dirksland.  

1. De gemeenteraad te adviseren het be-
stemmingsplan ‘West Havendijk te Dirks-
land” zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.DLDWHavendk59-BP30 
vast te stellen. 

2. De gemeenteraad verder te adviseren geen 
Exploitatieplan vast te stellen. Het kosten-
verhaal is anderszins verzekerd. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -22-
148696/20415 

Convenant meeverhuizen van individuele 1. In te stemmen met het Convenant meever- Conform advies besloten. 
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Wethouder 
Bruggeman 

mobiliteitshulpmiddelen en roerende  
 woonvoorzieningen bij een verhuizing.  

huizen van individuele mobiliteitshulpmidde-
len en roerende woonvoorzieningen bij een 
verhuizing (bijlage 1). 

2. De door de gemeente gecontracteerde 
hulpmiddelen leverancier hierover te infor-
meren middels een brief (bijlage 2). 

     

2.11  Z/21/188733/1920
5 
Wethouder van 
Putten 

Advies ter inzage leggen ontwerp 
omgevingsvergunning voor het verbouwen 
van een schuur tot woning en het wijzigen 
van de bestemming, Wellestrijpsedijk te 
Herkingen.  

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

2. Indien geen zienswijzen worden ingediend 
de omgevingsvergunning inclusief de 
bijbehorende voorschriften conform artikel 
2.12 lid 1 onder a sub 3 te verlenen. 

3. Te besluiten dat geen vormvrije m.e.r. be-
sluit van toepassing is. 

4. In te stemmen met de concept planschade 
overeenkomst. 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -22-
148329/20331 
Wethouder 
Bruggeman 

Contract mensen indicatie Beschut werken 
2023 ev.  

1. Alle inwoners met een positief advies indi-
catie Beschut Werk een jaarcontract aan te 
bieden. Ook buiten de wettelijke taakstel-
ling. 

2. Deze jaarcontracten (ook die van 2022) vol-
gens de wettelijke bepalingen verlengen tot 
maximaal drie contracten. Mits de indicatie 
en de taakstellingssystematiek niet is 
gewijzigd. 

3. Bij niet gewijzigde taakstellingssystematiek 
in Q4 2024 een besluit te nemen over het 
aannemen in vaste dienst. Maximale con-
tractduur per februari 2025 bereikt. 

4. Loonkostensubsidie en het lage inkomens-
voordeel (LIV) in te zetten bij deze contrac-
ten. 

5. Begeleidingskosten van deze mensen zo-
veel mogelijk op te vangen via de huidige 
formatie bij het leer- en werkbedrijf. 

Conform advies besloten. 
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6. Als begeleiding binnen reguliere fte’s niet 
meer lukt een begeleidingsvergoeding in te 
zetten vanuit het participatiebudget. Bedrag 
gelijk aan de rijksvergoeding voor 
begeleidingskosten nBW (ter indicatie € 
8.100,- in 2022). 

     

3  Presentatieavond d.d. 12 januari 2023.  Besproken. 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Uitnodiging herdenkingsconcerten op 1 en 4 februari 2023. Wethouder Van Putten op 4 februari. 

  2. Mail uitnodiging Hollandia Netwerk verkiezingsbijeenkomst d.d. 18 januari 2023. Wethouder Van Putten 

  a. Uitnodiging HNE Den Haag 2023.  

  3. Uitnodiging eerstesteenlegging RTM d.d. 21 januari 2023. Wethouder Eijkenduijn 

     

5  Ter informatie:   

  1. Vacature DB P10 Programma maatwerk platteland. Vka. 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 3 januari 2023. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 januari 2023. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


