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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 27 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. 27 september 2022. Agenda B&W d.d. 27 september 2022 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -22-146362/19919 
Wethouder Bruggeman 

Subsidie preventieve activiteiten ter 
voorkoming van dak- en thuisloosheid 
door Stichting Kairos.  

1. Subsidie voor de preventieve activiteiten ter voor-
koming van dak- en thuisloosheid te 
verlenen aan stichting Kairos. 

2. Deze subsidie te verlenen over de periode 1 sep-
tember 2021 tot en met 31 december 2022. 

3. Een uitvoeringsovereenkomst, inclusief prestatieaf-
spraken, aan te gaan met stichting Kairos. 

4. Stichting Kairos te informeren met een beschikking. 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -22-146342/19958 
Wethouder Bruggeman 

Minima-effect-rapportage Goeree-
Overflakkee.  

1. In te stemmen met het uitvoeren van een minima-
effect-rapportage door het Nibud. 

2. Dit onderzoek in januari 2023 uit te laten voeren. 
3. Het onderzoek te baseren op genoemde 6 huis-

houdtypen en 4 inkomensniveaus. 
4. Akkoord te gaan met de door het Nibud uitgebrachte 

offerte. 
5. Het Nibud te verzoeken een presentatie voor de 

gemeenteraad en adviesraad te geven. 
6. De kosten te dekken uit beschikbare middelen voor 

minimabeleid. 

Conform advies besloten. 
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7. De gemeenteraad te informeren middels een con-
ceptbrief. 

     

2.3  Z -22-146667/19998 
Wethouder Markwat 

Principeverzoek realiseren 
grootschalige locatie huisvesting 
arbeidsmigranten Eerste Groeneweg 
Middelharnis.  

1. In principe in te stemmen met het oprichten van een 
grootschalige locatie (200 kamers) voor de huisves-
ting van arbeidsmigranten. 

2. De stedenbouwkundige details nog verder uit te la-
ten werken in aanloop naar de definitieve vergun-
ningaanvraag. 

Conform advies besloten. 

     

2.4  Z -22-146101/19868 
Wethouder Bruggeman 

Subsidie dekking begrotingstekort 2022 
stichting Kairos.  

1. Eenmalig een subsidie voor dekking van het begro-
tingstekort 2022 te verlenen aan stichting Kairos. 

2. De raad met een raadsvoorstel te verzoeken om de 
subsidie te dekken uit de 
bestemmingsreserve sociaal domein. 

3. Stichting Kairos te informeren met een beschikking. 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -20-125574/19915 
Wethouder Markwat 

Vervolg prijsvraagprocedure Fort Prins 
Frederik.  

1. De onderhandelingsprocedure te starten van de 
prijsvraagprocedure Fort Prins Frederik. 

2. In te stemmen met de stappen in het onderhande-
lingsproces. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken:   

2.6  Z -19-116193/19932 
Wethouder Eijkenduijn 

Erkennen verjaring grond bij Prins 
Bernhardstraat te Ooltgensplaat.  

1. Het beroep op verjaring te erkennen. 
2. Een verklaring niet betwisten van verjaring af te ge-

ven aan de eigenaar van het woonperceel. 
3. De kosten voor het inschrijven van de verjaring voor 

rekening van de eigenaar van het 
woonperceel te laten komen. 

4. Geen vordering tot schadevergoeding in te dienen. 

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -22-144559/19951 
Wethouder Markwat 

Bestemmingsplan West Havendijk te 
Dirksland.  

1. Het bestemmingsplan ‘West Havendijk te Dirksland” 
zoals vervat in NL.IMRO.1924.DLDWHavendk59-
BP20 in ontwerp ter inzage te leggen. 

2. In te stemmen met de concept Anterieure Exploita-
tieovereenkomst. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -22-146709/19999 
Wethouder Eijkenduijn 

Bokashi traject van Pallandtpolder 
Regiodeal circulair.  

Bokashi traject van Pallandtpolder goed te keuren. Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -22-146280/19898 
Wethouder Bruggeman 

Wijziging subsidieregeling voorschoolse 
educatie ivm aanpassing maximum 

1. De Subsidieregeling voorschoolse educatie Goeree-
Overflakkee te wijzigen met betrekking tot jaarge-

Conform advies besloten. 
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uurtarief dagopvang 2023.  bonden informatie en de taken van de pedagogisch 
beleidsmedewerker voorschoolse educatie. 

2. Het subsidiabel uurtarief en de opslag per uur voor 
de subsidie kleine kernen voor 2023 te verhogen 
met hetzelfde percentage als de indexatie die de 
Rijksoverheid hanteert bij de maximum uurprijs 
dagopvang. 

3. Het subsidiabel uurtarief pedagogisch beleidsme-
dewerker voor 2023 niet te wijzigen. 

4. De kernen Achthuizen, Goedereede, Goedereede 
Havenhoofd, Stad aan het Haringvliet, Herkingen, 
Den Bommel, Nieuwe-Tonge en Melissant in het 
kader van de aanvullende subsidie kleine kernen te 
blijven scharen onder de kleine kernen. 

     

2.10  Z -22-140636/19882 
Burgemeester 
Grootenboer-Dubbelman 

Advies inzake herziening 
aanwijzingsbesluit verbod verspreiden 
geschreven of gedrukte stukken of 
afbeeldingen Goeree-Overflakkee.  

Het Aanwijzingsbesluit verbod verspreiden geschreven 
of gedrukte stukken of afbeeldingen 
Goeree-Overflakkee vast te stellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -21-139275/19902 
Wethouder Bruggeman 

Verantwoording verbouwingskosten 
schuur t.b.v. de Voorste Vloer - subsidie 
2022.  

Kennis te nemen van de verantwoording van de start-
subsidie voor de Voorste Vloer. 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -22-144228/19987 
Wethouder Eijkenduijn 

Afwijzen verzoek verkoop grond 
Dirkdoensweg te Ouddorp.  

Het verzoek tot verkoop af te wijzen. 
Verzoeker te informeren dat de betreffende grond 
bouwgrond is. 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z/22/191374/19921 
Wethouder Markwat 

Advies ter inzage leggen ontwerp 
omgevingsvergunning voor het 
uitbreiden van een woning voor een 
tweede huishouden op het perceel 
Hofdijksweg te Ouddorp.  

1. Medewerking te verlenen aan de gevraagde uitbrei-
ding van de woning. 

2. Bijgevoegde ontwerp-beschikking voor 6 weken ter 
inzage te leggen. 

3. Indien geen zienswijzen worden ingediend de om-
gevingsvergunning inclusief bijbehorende voor-
schriften conform artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 
van de Wabo te verlenen. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -22-146420/19945 
Wethouder van Putten 

Keuze slagerij standplaats weekmarkt 
Ouddorp.  

1. De standplaatsvergunning voor een slager/poelier 
op de weekmarkt in Ouddorp toe te kennen aan Van 
Zuidland Beheer B.V. 

2. De aanvraag voor de standplaatsvergunning van 
Keurslager Floresteijn af te wijzen. 

Conform advies besloten. 
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3  Dialoogavond d.d. 22 september 2022.  Besproken. 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Uitnodiging hijsen vlag coming out day d.d. 11 oktober 2022. College zoveel als mogelijk. 

2. Officiële uitnodiging en programma bijeenkomst over mensenhandel d.d. 13 oktober 2022. Vka 

     

5  Ter informatie:   

  1. Mail brandweerwedstrijdboekje d.d. 19 september 2022. Burgemeester. 

  a. Brandweerwedstrijd boekje 2022.  

     

6  Rondvraag.   

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 20 september 2022. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2022. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


