Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee
d.d. 20 september 2022 aanvangstijd: 09:00 uur.
Aanwezig
Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman
De heer W.M. van Esch
De heer D.A. Markwat
De heer J.W. Eijkenduijn
De heer B.J. Bruggeman
De heer H. van Putten
Ag.
Nr.

Reg.nr.

1

2
2.1

2.2

Z -20-123095/19953
Wethouder
Eijkenduijn

Z -21-131493/19938
Wethouder van
Putten

burgemeester
gemeentesecretaris
wethouder Ruimte & Wonen
wethouder Financiën
wethouder Sociaal Domein
wethouder Buitenruimte en Verkeer

Onderwerp

Advies

Besluit

Agenda B&W d.d. 20 september 2022. Agenda B&W d.d. 20 september 2022 vaststellen.

Vastgesteld.

09:00 – 09:30 uur Bijpraten Regiodeal. Conrad van Nimwegen.

Presentatie gehouden.

10:00 – 10:30 uur Presentatie over het Marco Krijgsman.
IMBK.

Presentatie gehouden.

Bespreekstukken
Inzet resterende Eneco gelden t.b.v.
begroting 2023 e.v.

Beleids- en beheerplan
begraafplaatsen 2023.

1. Op 22 september 2022 met de gemeenteraad in gesprek te
Conform advies besloten.
gaan over mogelijke inzet van de nog beschikbare Eneco
gelden, het ophalen van informatie over eventueel aanvullende mogelijkheden voor inzet (eventueel meegeven als huiswerk) en het bepalen van wegingsfactoren voor het maken
van een keuze.
2. Op 20 oktober 2022 in overleg met de gemeenteraad de scores te bepalen voor de eerder bepaalde wegingsfactoren.
3. November/december 2022 een definitief voorstel voor inzet
van de Eneco gelden voor besluitvorming voor te leggen aan
de gemeenteraad.
Akkoord te gaan met het beleids- en beheerplan begraafplaatsen Conform advies besloten.
(zie bijlage).
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Ag.
Nr.

Reg.nr.

Onderwerp

Advies

Besluit

2.3

Z -20-124758/19822
Wethouder Markwat

Gebiedsvisie centrum Oude-Tonge.

1. In te stemmen met de Gebiedsvisie centrum Oude-Tonge.
2. Gebiedsvisie ter inzage te leggen voor een termijn van 6 weken.
3. Gebiedsvisie ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Conform advies besloten.

2.4

Z -22-144944/19723
Wethouder
Eijkenduijn

Kaders en plan van aanpak
draagvlakmeting Stad Aardgasvrij.

1. In te stemmen met het organiseren van een draagvlakmeting Conform advies besloten.
voor Stad Aardgasvrij;
2. In te stemmen met de kaders en het plan van aanpak voor dit
stemproces;
3. In te stemmen met de ‘Tijdelijke verordening draagvlakmeting
Stad aardgasvrij Goeree-Overflakkee’;
4. De stukken ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

2.5

Z -21-131606/19762
Wethouder Markwat

Conformstukken:
Besluit verzoek tegemoetkoming
planschade Oudelandseweg te
Ouddorp.

2.6

Z/22/197356/19961
Wethouder Markwat

Plaatsen mantelzorgunit Stationsweg
te Oude-Tonge.

2.7

Z -20-120935/19928
Wethouder Markwat

Verzoek van Trattoria Le Pinocchio om Geen aanvullende parkeergelegenheid aan de Sommelsdijkse
aanleg extra parkeerplaatsen in de
Havendijk realiseren.
nabijheid van zijn trattoria.

2.8

Z -22-144227/19931
Wethouder Markwat

Realiseren camperstaanplaatsen
Oudelandsedijk te Dirksland.

1. In principe in te stemmen met het verzoek voor het realiseren Conform advies besloten.
van een Agriturismo camping.
2. Verzoekers door middel van een brief te informeren over genomen principe besluit.

2.9

Z -19-109679/19967
Wethouder
Eijkenduijn

Actualisatie stand van zaken
harmonisatie voetbalaccommodaties
en harmonisatie overige
buitensportaccommodaties.

De gemeenteraad door middel van een raadsbrief te informeren
over de stand van zaken van de harmonisatie voetbalaccommodaties en de voorgenomen harmonisatie overige
buitensportaccommodaties.

Conform advies besloten.

2.10

Z -22-146390/19929
Wethouder
Bruggeman

Ophogen maandelijkse gemeentelijke
bijdrage gemeentelijke collectieve
zorgverzekering vanaf 2023.

1. In te stemmen met het voorstel tot ophogen gemeentelijke
bijdrage op de aanvullende pakketten van de collectieve
zorgverzekering

Conform advies besloten.

1. Het verzoek om tegemoetkoming in planschade van Oudelandseweg te Ouddorp toe te wijzen.
2. Het verzoek om tegemoetkoming in planschade van Oudelandseweg te Ouddorp toe te wijzen.

Conform advies besloten.

Het verlenen van medewerking aan het plaatsen van een mantel- Conform advies besloten.
zorgunit voor een periode van 10 jaren.
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Conform advies besloten.

Ag.
Nr.

Reg.nr.

Onderwerp

Advies

Besluit

2. Dit te bekostigen van de beschikbare extra middelen (€
45.000) structureel opgenomen in de Kadernota
3. De gemeenteraad te informeren middels een conceptraadsbrief
4. De adviesraad sociaal domein te informeren middels een
conceptbrief.
2.11

Z -22-145441/19792
Burgemeester
GrootenboerDubbelman

Jaarverslag klachtbehandeling 2021.

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag klachtbehandeling
2021;
2. Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad via een conceptbrief.

Conform advies besloten.

2.12

Z -22-145354/19916
Wethouder van
Putten

Schriftelijk vragen CDA inzake
sportkooi en pumptrack Oude-Tonge.

In te stemmen met een raadsbrief en deze te versturen naar de
gemeenteraad.

Conform advies besloten.

2.13

Z -21-134150/19865
Wethouder
Bruggeman

Subsidievaststelling Bibliotheek op
School (BOS) 2021/2022.

1. De subsidie aan de Bibliotheek voor dBos 2021-2022 gewijzigd vast te stellen op € 197.080 .
2. Een bedrag ad € 1.729,00 terug te vorderen.
3. De Bibliotheek hierover te informeren middels een concept
beschikking.

Conform advies besloten.

2.14

Z -22-142608/19939
Wethouder Markwat

Beslissing op bezwaar inzake
Varkensmarkt.

1. Het bezwaar van aan- en omwonenden niet-ontvankelijk te
Conform advies besloten.
verklaren.
2. Geen proceskosten te vergoeden.
3. Aan het bestuurlijk rechtsoordeel toe te voegen dat de door
bezwaarmakers bedoelde interne verbouwing vergunningsvrij
is.
4. Het bezwaarschrift van bezwaarmakers in behandeling te
nemen als een verzoek om
handhavend optreden tegen "het in orde maken van de badkamers en het eventueel plaatsen van keukenblokken zonder
kooktoestellen".
5. Het handhavingsverzoek af te wijzen
6. De beslissing op bezwaar te verzenden.
7. Het besluit om het verzoek om handhaving af te wijzen te
verzenden.

2.15

Z -22-146472/19952
Wethouder

Afgeven signaal richting VNG dat
budget energietoeslag voor 2022 niet

1. Signaal af te geven aan VNG dat het budget voor de energie- Conform advies besloten.
toeslag 2022 niet toereikend is.
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Ag.
Nr.

Reg.nr.

Onderwerp

Advies

Bruggeman

toereikend is.

2. In te stemmen met verzending van een brief.

2.16

Z -22-140060/19862
Wethouder
Bruggeman

Verzoek vaststelling subsidie
peuteropvang en VVE 2021 Stichting
Kibeo.

1. De subsidie aan Stichting Kibeo over 2021 vast te stellen.
2. Stichting Kibeo met een vaststellingsbeschikking te informeren over het besluit.
3. Het verschil tussen het verleende en vastgestelde subsidiebedrag van Stichting Kibeo terug te vorderen.

2.17

Z -22-145535/19950
Wethouder Markwat

Uitspraak voorzieningenrechter inzake De uitspraak voor kennisgeving aan te nemen.
verleende omgevingsvergunning voor
een landbouwschuur in Ouddorp.

Conform advies besloten.

3

Raadsvergadering d.d. 15 september
2022
Dialoogavond d.d. 22 september 2022.

Besproken.

4

Uitnodigingen:

/

5

Ter informatie:

/

6

Rondvraag.

--

7

Terugblik agenda’s collegeleden.

Besproken.

8

Notulen d.d. 13 september 2022.

Vaststellen.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2022.
secretaris,

W.M. van Esch

burgemeester,

mr. A. Grootenboer-Dubbelman
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Besluit

Conform advies besloten.

Vastgesteld.

