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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 13 september 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 J.W. Eijkenduijn wethouder Financiën 

De heer B.J. Bruggeman 
 

wethouder Sociaal Domein 
 De heer H. van Putten wethouder Buitenruimte en Verkeer 

 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 13 september 2022. Agenda B&W d.d. 13 september 2022 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  09:00 – 09:30 uur Presentatie NPLG/ stikstof-
problematiek. 

Conrad van Nimwegen. Presentatie gehouden. 

  10:00 -10:30 uur Bijpraten/presentatie 
IAV/OKO. 

Meis Broeders en Ferry de Koning. Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -20-126579/19587 
Wethouder Bruggeman 

Procesplan Integrale aanpak 
verslavingsproblematiek.  

1. Uitvoering te geven aan het procesplan Fase 2 In-
tegrale Aanpak Verslavingsproblematiek; 

2. In te stemmen om de kosten voor fase 2 te dekken 
conform voorstel; 

3. Een raadsbrief te verzenden ter beantwoording 
van raadstoezegging TZ.22.03; 

4. Een raadsbrief te verzenden ter beantwoording 
van raadstoezegging TZ.22.04; 

5. Een raadsbrief te verzenden ter beantwoording 
van raadstoezegging TZ.21.10; 

6. Een raadsbrief, inclusief samenvatting van het 
procesplan te verzenden ter 
informatie over de aanpak van fase 2 van de Inte-
grale Aanpak Verslavingsproblematiek. 

Conform advies besloten. 
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Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

     

2.2  Z -20-119607/19877 
Wethouder van Putten 

Concept startnotitie Integraal Maatschappelijk 
Beheer Kader (IMBK) fysieke leefomgeving.  

1. In te stemmen met de startnotitie Integraal Maat-
schappelijk Beleidskader; 

2. In te stemmen met de communicatie-aanpak; 
3. In te stemmen het bespreken van de startnotitie 

met de gemeenteraad tijdens de 
dialoogavond van 22 september 2022; 

4. In te stemmen met het doorgeleiden naar de ge-
meenteraad ter vaststelling na de 
dialoogavond. 

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -21-131493/19938 
Wethouder van Putten 

Beleids- en beheerplan begraafplaatsen 2023.  Akkoord te gaan met het beleids- en beheerplan be-
graafplaatsen.  

Aangehouden tot de vol-
gende vergadering. 

     

2.4  Z -21-129137/19885 
Wethouder Markwat 

Besluit tegemoetkoming planschade Nicolaas 
Beetsstraat te Sommelsdijk.  

Het verzoek om tegemoetkoming in planschade aan 
Nicolaas Beetsstraat te Sommelsdijk toe te wijzen. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken:   

2.5  Z -21-136615/19901 
Wethouder Markwat 

Vaststellen wijzigingsplan 'Westerweg te 
Ouddorp'.  

1. gewijzigd vast te stellen het wijzigingsplan “Wes-
terweg te Ouddorp” zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.ODPWesterweg21-WP30 

2. geen Exploitatieplan vast te stellen. Het kosten-
verhaal is anderszins verzekerd. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -22-144666/19937 
Burgemeester 
Grootenboer-Dubbelman 

Ingediend verzoek om handhaving wegens 
beweerdelijke overtreding van een verleende 
omgevingsvergunning voor de bouw van een 
supermarkt in Ouddorp.  

Verzoek afwijzen, conform het concept-besluit Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -22-146199/19878 
Wethouder Eijkenduijn 

Meerjarig Onderhoudsplan Gebouwen, 
periode 2023-2032.  

In te stemmen met de Meerjarige Onderhoudsplan 
Gebouwen 2023-2032JOP’s zoals 
opgenomen in de bijlage en de structurele gevolgen 
verwerken in de begroting met ingang van 2023 en 
volgende jaren. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -20-125687/19899 
Burgemeester 
Grootenboer-Dubbelman 

Herbenoeming voorzitter klachtencommissie.  De heer C. Kostense te herbenoemen als voorzitter 
klachtencommissie. 

Conform advies besloten. 
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2.9  Z -22-146070/19858 

Wethouder Eijkenduijn 
Partnerschap KKGO.  1. Met de samenwerkingsovereenkomst tussen Oost 

West Wonen en Klimaatkrachtig 
Goeree-Overflakkee in te stemmen. 

2. Wethouder Eijkenduijn te machtigen tot onderte-
kening. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -21-136996/19893 
Wethouder Eijkenduijn 

Kwijtschelding huur zwembaden november - 
december 2021 en januari 2022 SRGO ter 
hoogte van het extra exploitatietekort over 
deze maanden a.g.v. maatregelen ter 
bestrijding van COVID-19 t.b.v. aanvraag 
SPUK zwembaden 2021/2022 (3e en 4e 
tranche).  

1. SRGO over de maanden november en december 
2021 alsnog de huur kwijt te schelden ter hoogte 
van het extra verlies van de zwembaden a.g.v. de 
maatregelen ter bestrijdingvan de verdere ver-
spreiding van COVID-19; 

2. SRGO over 2022 de huur kwijt te schelden ter 
hoogte van het extra verlies over januari 
2022 van de zwembaden a.g.v. de maatregelen ter 
bestrijding van de verdere 
verspreiding van COVID-19; 

3. Vóór 18 september 2022 een aanvraag SPUK 
zwembaden in te dienen over de 
maanden november en december 2021 en januari 
2022; 

4. Bij een lagere uitkering dan het aangevraagde be-
drag, dit verschil te verwerken in de jaarrekening 
2022. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -22-146124/19869 
Burgemeester 
Grootenboer-Dubbelman 

Beschikbaar stellen budget voor het laten 
opstellen van een marktverordening en 
standplaatsbeleid door BHBW.  

Beschikbaar stellen van een budget van  
€ 32.500 voor het opstellen van een nieuwe 
marktverordening en nieuw standplaatsbeleid. 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -22-143606/19860 
Wethouder Bruggeman 

Niet-ontvankelijk verklaren bezwaar Stichting  
Turn to Win tegen besluit op aanvraag 
steunfonds Coronamaatregelen voor amateur 
sportaanbieders.  

Besluiten om het bezwaarschrift van Stichting Turn to 
Move niet-ontvankelijk te verklaren, 
conform het advies van de bezwaarschriftencommis-
sie. In te stemmen met verzending van de conceptbe-
schikking. 

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsactiviteit Eilandmarketing d.d. 8 sep-
tember 2022. 
Raadsvergadering d.d. 15 september 2022. 

 Besproken. 
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4  Uitnodigingen:   

  1. Mail d.d. 9 september 2022 Uitnodiging Vriend worden van de Landelijke Stichting TegenZinloos-
Geweld. 

Vka. 

a. Uitnodiging Vriend Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld.  

  

     

5  Ter informatie:  / 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 6 september 2022. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2022. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


