
Vergadering B&W d.d. : 23 augustus 2022 
Pagina : 1 van 4 

 
 
 
 
 

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 23 augustus 2022 aanvangstijd: 09:00 uur. 
 Aanwezig 

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 

Afwezig 

Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman burgemeester 

 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 23 augustus 2022. Agenda B&W d.d. 23 augustus 2022 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -22-143936/19579 
Wethouder Eijkenduijn 

Nota procesmanagement.  In te stemmen met de Visie op Procesmanagement. Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -22-140474/18993 
Wethouder Bruggeman 

Ontslag en benoeming leden cliëntenraad 
Participatiewet & WSW.  

1. Mevrouw A.E. Voorsluis per 1 februari 2022 eervol 
te ontslaan van de cliëntenraad 
PW/WSW. 

2. Mevrouw A.M. van Oostenbrugge - Ju per 1 juli 
2022 eervol te ontslaan van de cliëntenraad 
PW/WSW. 

3. De heer A. de Waal per 1 maart 2022 te benoe-
men tot lid van de cliëntenraad PS/WSW. 

4. De heer F.S.B. Mulder eervol te ontslaan van de 
cliëntenraad PW/WSW zodra er in zijn opvolging 
is voorzien. 

5. De betreffende leden schriftelijk te informeren. 
6. De cliëntrenraad PW/WSW schriftelijk te informe-

ren. 

Conform advies besloten. 
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2.3  Z -22-144585/19715 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 
Cao gemeenten 2023.  

In te stemmen met ledenraadpleging arbeidsvoor-
waardennota 2023. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken:   

2.4  Z -22-144949/19823 
Wethouder Markwat 

Uitspraak voorzieningenrechter inzake 
verleende omgevingsvergunning voor het 
realiseren en in werking zijn van een 
grondbank en verwerkingsmogelijkheden 
voor slooppuin en groen afval in Nieuwe 
Tonge.  

De uitspraak voor kennisgeving aannemen. Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -22-140490/19756 
Wethouder Bruggeman 

Advies m.b.t. verzoek compensatie hoge 
brandstofprijzen.  

Het verzoek tot compensatie van de kostenstijging 
a.g.v. hoge brandstofprijzen af te wijzen. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -22-145310/19781 
Wethouder Bruggeman 

Vrijvallen deel reserve centrumtaken.  1. De te ontvangen middelen uit de reserve centrum-
taken toe te voegen aan de reserve sociaal do-
mein. 

2. De schriftelijke reactie op het ongevraagd advies 
van de ASDGO te verzenden. 

3. Het raadsvoorstel te verzenden. 

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -21-136800/19824 
Wethouder Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan 
'Transformatorstation Middelharnis'.  

1. De gemeenteraad te adviseren het bestemmings-
plan “Transformatorstation Stedin Middelharnis” 
zoals vervat in NL.IMRO.1924.MDHstedinter-BP30 
vast te stellen. 

2. De gemeenteraad verder te adviseren geen Ex-
ploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenver-
haal anderszins verzekerd is. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -22-140491/19814 
Wethouder Bruggeman 

Benoeming en ontslag leden adviesraad 
sociaal domein Goeree-Overflakkee 
(ASDGO): twee benoemingen en vier 
ontslagen.  

1. Vier leden van de Adviesraad Sociaal Domein 
Goeree-Overflakkee respectievelijk per 15 sep-
tember 2021, 31 december 2021 en 30 juni 2022 
(2 personen) eervol te ontslaan als lid van de ad-
viesraad. 

2. Twee voorgedragen intrinsiek gemotiveerde per-
sonen respectievelijk per 1 oktober 2021 en 1 april 
2022 benoemen als lid van de adviesraad voor 
respectievelijk hun 1e termijn van 1 oktober 2021 
t/m 30 september 2025 en 1 april 2022 t/m 31 

Conform advies besloten. 
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maart 2026. 
3. Betrokkenen schriftelijk te informeren met brieven. 
4. De adviesraad met een brief (via de mail) te infor-

meren. 

     

2.9  Z -22-143831/19678 
Wethouder Bruggeman 

Vaststelling prestatiesubsidie 2021 
Stichting Peutereiland / Stichting 
KidzEiland.  

1. De subsidie aan Stichting Peutereiland over 2021 
vast te stellen. 

2. Stichting Peutereiland met een vaststellingsbe-
schikking te informeren over het besluit. 

3. Het verschil tussen het verleende en vastgestelde 
subsidiebedrag zo spoedig mogelijk aan Stichting 
Peutereiland uit te betalen. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -22-142043/19812 
Wethouder Markwat 

Beslissing op bezwaarschrift Oranjestraat 
Sommelsdijk, illegale bewoning.  

1. Beslissing te nemen op het bezwaarschrift ‘Oran-
jestraat te Sommelsdijk’, inhoudende om in over-
eenstemming met het advies van de commissie 
bezwaarschriften het bezwaar ongegrond te ver-
klaren en het bestreden besluit in stand te laten 
onder verlenging van de begunstigingstermijn in 
verband met onderzoek naar mogelijkheid legali-
satie (als bedoeld in  punt 2). 

2. In te stemmen met in principe en onder voorwaar-
den medewerking verlenen aan afwijking van het 
bestemmingsplan met een kruimelontheffing voor 
reguliere bewoning (1 woning). Short stay of ap-
partementen is niet wenselijk in verband met de 
bestaande parkeerdruk in de omgeving. 

3. In de beslissing op bezwaar op te nemen dat de 
begunstigingstermijn wordt verlengd totdat op de 
aanvraag is beslist. Dit duurt (ongeveer) 6 maan-
den. Het advies is dan ook een begunstigingster-
mijn te geven van 1 jaar, gerekend vanaf de da-
tum waarop de beslissing op het bezwaarschrift is 
genomen. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z/21/184563/18191 
Wethouder Markwat 

Advies ter inzage leggen ontwerp 
omgevingsvergunning voor het vervangen 
van garageboxen aan de Willem de 
Jagerstraat 11a t/m j te Stellendam.  

1. Een beschikking voor 6 weken ter inzage leggen. 

2. Indien geen zienswijzen worden ingediend de om-
gevingsvergunning inclusief bijbehorende voor-
waarden conform artikel 2.12. lid 1 onder a sub 3 
verlenen. 

Conform advies besloten. 
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2.12  Z -22-145926/19830 
Wethouder Bruggeman 

CA Eenmalige subsidie Voedselbank ivm 
verhuizing pand Goed-Voor-Goed.  

De Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-
Overflakkee (kortweg: voedselbank), in 
verband met de noodzakelijke verhuizing, een eenma-
lige subsidie van € 25.000,- toe te kennen. 

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. /  / 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Uitnodiging officiële opening Nederlandse Vestingstedendagen d.d. 10 september 2022 Briel-
le. 

Vka. 

     

5  Ter informatie:   

  1. Mail dorpsraden en buurtverenigingen d.d. 19 augustus 2022.  

  a. Bijlage dorpsraden en buurtverenigingen. Conform het voorstel beslo-
ten. 

  2. Mail vaccinatieronde najaar d.d. 16 augustus 2022. Volgende week terug. 

     

6  Rondvraag.   

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 16 augustus 2022. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2022. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


