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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 28 juni 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 P. Feller wethouder Financiën 

De heer B.J. Bruggeman 
 

wethouder Sociaal Domein 
 Mevrouw T.C. Both-Verhoeven wethouder Economische Zaken 

 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 28 juni 2022 Agenda B&W d.d. 28 juni 2022 vaststellen. Vastgesteld. 

     

 09.00 uur Presentatie gebiedsontwikkeling Eerste 
Bekading 

Carolien Kranse Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

     

2.1  Z -22-
144210/19584 
Wethouder Feller 

Garantstelling Stichting Beroepscampus 
geldlening voor bouw  loods 
beroepscampus  

1. De gemeente besluit zich garant te stel-
len voor een door de Stichting Beroeps-
campus met de Waterschapsbank 
(NWB) te sluiten extra geldlening voor 
de bouw van een loods voor praktijkon-
derwijs in Beroepscampus Noord; 

2. Besluiten ten behoeve van NWB onher-
roepelijk en onvoorwaardelijk borg te 
staan voor de juiste nakoming van de 
verplichting tot betaling van al hetgeen 
NWB van Stichting Beroepscampus dan 

Conform advies besloten. De raad zal worden 
geïnformeerd. 
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wel haar rechtsopvolgster uit hoofde 
van de onderhavige overeenkomst van 
geldlening te vorderen heeft of zal heb-
ben; 

3. RGO een extra vergoeding te geven 
voor de hogere huurlasten van kas en 
dierenverblijf als gevolg van het hogere 
investeringsbedrag. 

     

2.2  Z -21-
138760/19610 
Wethouder Feller 

Addendum Kadernota 2023  Instemmen met verzending raadsbrief 
addendum Kadernota 2023.  

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -22-
140085/19414 
Wethouder 
Markwat 

Nieuwe ontwikkeling op perceel Boompjes 
4, 7 en 9 Ouddorp.  

1. In principe, onder voorwaarden, mede-
werking verlenen aan het bouwplan; 

2. Verzoeker door middel van brief infor-
meren over het genomen principebe-
sluit. 

Conform advies besloten. 

     

2.4  Z -22-
144231/19575 
Wethouder 
Markwat 

Opdracht oprichten locatie langdurige 
opvang vluchtelingen  

1. Intentie uit te spreken om een 
onderzoek te starten; 

2. In samenwerking met OostWestWonen; 
3. Het AB van de VRR vragen om dit te 

bekrachtigen; 
4. Het AB van de VRR vragen om per 

direct een fulltime projectleider te 
leveren voor dit proces.  

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -21-
132014/19615 
Wethouder 
Markwat 

Vaststellen wijzigingsplan Langeweg 74 - 
76 Middelharnis  

1. Vast te stellen het wijzigingsplan 
Langeweg 74-76 Middelharnis, zoals 
vervat in 
NL.IMRO.1924.MDHLangeweg74-
WP30; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

Conform advies besloten. 

  Conformstukken   

2.6  Z -22-
143815/19628 

Schriftelijke vragen CDA verminderd aantal 
uitgereikte Blauwe Vlaggen  

De raadsbrief over het aantal uitgereikte Blauwe 
Vlaggen te verzenden.  

Conform advies besloten. 
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Wethouder Both-
Verhoeven 

     

2.7  Z -22-
143186/19410 
Wethouder 
Bruggeman 

Vrijwilligersevenement 2022  Kennisnemen van het voorstel voor het 
organiseren van een vrijwilligersfestival. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -22-
140554/19564 
Wethouder 
Bruggeman 

Uitvoeringsagenda breed sociaal domein 
2022-2023 'Samen leven op Goeree-
Overflakkee'  

1. De (aangepaste) uitvoeringsagenda 
breed sociaal domein 2022-2023 
‘Samen leven op Goeree-Overflakkee’ 
vast te stellen; 

2. De uitvoeringsagenda met raadsbrief 
aan de gemeenteraad aan te bieden; 

3. Kennis te nemen van de (aangepaste) 
sport- en beweegagenda ‘Sportief 
vitaal’.  

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -22-
143437/19602 
Wethouder 
Bruggeman 

Aanvraag subsidievaststelling 2021 
Stichting CJG Rijnmond  

1. In te stemmen met het vaststellen van 
de subsidie over 2021 aan Stichting 
CJG Rijnmond conform de ingediende 
aanvraag tot vaststelling; 

2. Over te gaan tot terugvordering van een 
deel van de subsidie. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -22-
144409/19606 
Wethouder 
Bruggeman 

Verzoek tot uitstel verantwoording 
prestatiesubsidie 2021 stichting Paulina.nu  

Stichting Paulina.nu uitstel te verlenen tot 1 
september 2022 voor de vaststelling van de 
prestatiesubsidie die verleend is over 2021  

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -21-
138601/18867 
Wethouder Feller 

Intern controleplan 2022  1. Het intern controleplan 2022 in het 
kader van de rechtmatigheid vast te 
stellen; 

2. Het aantal deelwaarnemingen uit te 
voeren voor 2022 volgens bijgevoegde 
tabel in bijlage 4 van het intern 
controleplan 2022.  

Conform advies besloten. 
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2.12  Z -22-
143315/19550 
Wethouder Feller 

Verkoop grond voor en achter Julianaweg 
30 Ouddorp  

1. De grond die in gebruik is voor de wo-
ning legaliseren door verkoop of verhuur 
van de grond aan de koper van de wo-
ning; 

2. De grond gelegen achter de woning te 
koop en/of te huur aanbieden aan de 
koper van de woning; 

3. De voorgenomen verkoop/verhuur van 
de grond publiceren door middel van 
een DIDAMpublicatie; 

4. Bij instemmen met de taxatie door ver-
zoeker, de verkoopprijs en verhuurprijs 
van de stroken grond bepalen aan de 
hand van een taxatie; 

5. Een meerwaardeclausule opnemen bij 
verkoop van de grond achter de wo-
ning.. 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -22-
144103/19563 
Wethouder Feller 

Verkoop blote eigendom erfpacht Lorentz 
41 te Middelharnis  

Instemmen met verkoop van de blote eigendom 
aan de Lorentz 41 te Middelharnis onder de in 
het advies genoemde voorwaarden. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -21-
131486/19581 
Wethouder Feller 

Verkoop/Verhuur grond Julianaweg 32 
Ouddorp  

1. De grond die in gebruik is voor de wo-
ning legaliseren door verkoop of verhuur 
van de grond aan de koper van de wo-
ning; 

2. De grond gelegen achter de woning te 
koop en/of te huur aanbieden aan de 
koper van de woning; 

3. De voorgenomen verkoop/verhuur van 
de grond publiceren door middel van 
een DIDAMpublicatie; 

4. Bij instemmen met de taxatie door ver-
zoeker, de verkoopprijs en verhuurprijs 
van de stroken grond bepalen aan de 
hand van een taxatie; 

Conform advies besloten. 
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5. Een meerwaardeclausule opnemen bij 
verkoop van de grond achter de woning. 

     

2.15  Z -22-
143109/19583 
Wethouder Feller 

Verkoop/ verhuur gemeentegrond aan de 
Zuiddijk te Oude-Tonge  

Het verzoek om een strook grond op het dijkta-
lud te kopen/ te huren afwijzen. 

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -22-
144340/19598 
Wethouder Feller 

Straatnaambesluit Hazelaarshof te 
Dirksland  

Vast te stellen openbare ruimte (type ‘weg’): 
Hazelaarshof te Dirksland.  

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -22-
143579/19565 
Wethouder 
Markwat 

Ontwerpbestemmingsplan Westdijk 19 B 
Nieuwe-Tonge  

1. Het in ontwerp ter inzage leggen van het 
bestemmingsplan Westdijk 19 B 
Nieuwe-Tonge, Zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.NWTWestdijk19b-BP20; 

2. In te stemmen met Anterieure 
Exploitatieovereenkomst. 

3. Te besluiten dat er geen m.e.r. beoorde-
lingsbesluit noodzakelijk is. 

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -19-
107878/19594 
Wethouder 
Markwat 

Bijdrage renovatie brug Suijssenwaerde  Het investeringsbudget bepalen op € 387.000,- 
en daarvoor de gemeentelijke bijdrage verhogen 
met € 21.500,- en dit te verwerken in de 2e TR 
2022.  

Conform advies besloten. 

     

2.19  Z -22-
139943/19595 
Wethouder 
Markwat 

Vaststellen wijzigingsplan Zuiddijk 15, 
Herkingen  

1. Vast te stellen wijzigingsplan 'Zuiddijk 
15, Herkingen' zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.HrkZuidddijk15-WP30; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.20  Z -22-
144324/19626 
Wethouder 
Markwat 

Beantwoording vraag VKGO Adviesrecht 
Omgevingswet  

Raadsvraag te beantwoorden conform 
conceptbrief.  

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. 29 juni 2022 en dia-
loogavond d.d. 30 juni 2022 

 Besproken. 
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4  Uitnodigingen:   

  1. Uitnodiging seminar klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Vka 

  2. Wielerronde Oostvoorne d.d. 4 augustus 2022 Vka 

     

5  Rondvraag.  -- 

     

6  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

7  Notulen d.d. 28 juni 2022 Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 28 juni 2022 
 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 


