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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 31 januari 2023 aanvangstijd: 09:00 uur. 
 Aanwezig 

Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman burgemeester 

De heer W. 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 Economische Samenwerking 

 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 31 januari 2023.  Agenda B&W d.d. 31 januari 2023 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -22-
148788/20655 
Wethouder 
Bruggeman 

Opzetten Natuur- en Milieu 
Educatiecentrum (NME).  

1. Geen quickscan uit te voeren naar een 
NME-centrum. 

2. In te stemmen met de reactiebrief. 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -22-
149049/20481 
Wethouder 
Markwat 

Uitstel Actualisatie lokale 
prestatieafspraken.  

College: 
1. Akkoord te gaan met het verzoek van Oost 

West Wonen om de actualisatie van de 
prestatieafspraken voor 2023 door te schui-
ven naar uiterlijk april 2023. 

2. Een raadsinformatiebrief aan de raad aan te 
bieden. 

Burgemeester: 
Mandaat te verstrekken aan wethouder Markwat 
voor het ondertekenen van het document 
uitstel actualisatie prestatieafspraken. 

Conform advies besloten. 
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2.3  Z -19-
111290/20409 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Reddingspost ORB Brouwersdam.  1. In te stemmen volgens Programma van Ei-
sen met de bouw van een nieuwe reddings-
post op de Brouwersdam. 

2. Om naast het beschikbare budget van  
€ 275.000,-- een extra budget beschikbaar 
te stellen van € 275.000,--. 

3. De raad in te laten stemmen met het be-
schikbaar stellen van het extra budget. 

4. Opdracht te geven aan Vastgoed om de 
aannemersselectie te starten. 

Conform advies besloten. 

     

2.4  Z -22-
139331/20651 
Wethouder 
Bruggeman 

Principebesluit instemmen met wijziging 
gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp 
Rijnmond.  

1. Voorwaardelijk in te stemmen met de voor-
genomen wijziging van de Gemeenschappe-
lijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). 

2. Op grond van art. 1 lid 3 van de Wet ge-
meenschappelijke regeling (Wgr) de ge-
meenteraad toestemming te vragen voor 
deze voorgenomen wijziging. 

3. Te bepalen dat, indien de gemeenteraad 
toestemming verleend, de voorwaardelijke 

4. toestemming als een definitieve toestem-
ming gezien moet worden. 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -23-
150066/20637 
Wethouder 
Eijkenduijn 

Managementletter 2022.  1. Directie: De managementletter 2022 voor 
kennisgeving aan te nemen en vervolgens 
ter kennisname aan te bieden aan het colle-
ge. 

2. College: De managementletter 2022 voor 
kennisgeving aan te nemen. 

3. College: De gemeenteraad via de audit-
commissie te informeren. 

Conform advies besloten waarbij door het colle-
ge waardering wordt uitgesproken voor de resul-
taten. 

     

  Conformstukken:   

2.6  Z -22-
145283/20611 
Burgemeester 

Bezwaar van meneer te Goedereede en de  
vereniging  'Buurtschap Oostdijk en 
Nieuwendijk' te Goedereede tegen het 

Besluiten om: 
1. Bezwaarden ontvankelijk te verklaren in het 

bezwaren. 

Conform advies besloten. 
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Grootenboer-
Dubbelman 

besluit van 24 juni 2022, waarbij aan 
mevrouw een omgevingsvergunning is 
verleend.  

2. De ingediende bezwaren ongegrond te ver-
klaren. 

3. Het bestreden besluit in stand te laten na 
correctie en onder aanvulling van de motive-
ring. 

4. Het verzoek tot toekenning van een proces-
kostenvergoeding af te wijzen. 

     

2.7  Z -22-
148146/20661 
Wethouder 
Eijkenduijn 

Controleprotocol financiële 
productieverantwoording Wmo en 
Jeugdwet 2022.  

1. Het landelijk accountantsprotocol 2022, ge-
publiceerd door het i-Sociaal Domein, toe te 
passen voor 2022, samen met de bijhoren-
de afspraken voor de meerkosten. 

2. Als uitzondering op punt 1, bij geldstromen 
voor Wmo of Jeugdhulp onder de € 
100.000,- de zorgaanbieder de mogelijkheid 
te bieden een bestedingsverklaring in te le-
veren in plaats van een controleverklaring. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -22-
147126/20623 
Wethouder 
Eijkenduijn 

Afwijzen beroep op verjaring Hermansweg 
te Ouddorp.  

1. Het beroep op verjaring af te wijzen. 
2. Afspraken te maken over het gebruik van de 

grond door huur of koop. 
3. De brief te versturen. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -22-
147857/20597 
Wethouder 
Bruggeman 

Aanvraag prestatiesubsidie 2023.  1. Stichting Paulina.nu voor het jaar 2023 een 
prestatiesubsidie te verlenen. 

2. De hardheidsclausule toe te passen voor 
het afwijken van de indientermijn van beno-
digde documenten. 

3. Stichting Paulina.nu met de beschikking te 
informeren over de toekenning van de sub-
sidie. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -22-
144380/20588 
Wethouder 
Eijkenduijn 

Verkoop landbouwgrond locatie 'De 
Vliegers'.  

In te stemmen met verkoop van een perceel 
landbouwgrond ten behoeve van bomencom-
pensatie N215 onder de in dit advies genoemde 
voorwaarden. 

Conform advies besloten. 
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2.11  Z -22-
148172/20624 
Wethouder 
Markwat 

Advies van de commissie bezwaarschriften 
inzake bezwaar tegen weigering om 
maatwerkvoorschriften op te leggen m.b.t. 
geluid aan een bedrijf in Oude-Tonge.  

Conform advies van de commissie bezwaar-
schriften, de bezwaren niet- ontvankelijk te 
verklaren, overeenkomstig het concept-besluit. 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -22-
146203/20659 
Wethouder 
Markwat 

Hernieuwde beslissing op bezwaar.  1. De beslissing op bezwaar van 11 januari 
2023 in te trekken; en 

2. Een nieuwe beslissing op bezwaar te ne-
men, inhoudende: 

• de bezwaren ontvankelijk te verklaren; 

• het bezwaar met betrekking tot het niet ver-
strekken van alle gevraagde documenten 
gegrond te verklaren; 

• de overige bezwaren ongegrond te verkla-
ren; 

• het bestreden besluit in stand te laten onder 
aanvulling van nadere stukken; en 

• geen proceskostenvergoeding toe te ken-
nen. 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -22-
149427/20570 
Wethouder van 
Putten 

Beantwoording schriftelijke vragen aan 
college d.d. 24-12-2022 van Thomas Kom, 
Trots op Goeree-Overflakkee.  

De schriftelijke vragen aan college, d.d. 24-12-
2022 van Trots op Goeree-Overflakkee, via 
een conceptraadsbrief te beantwoorden. 

Conform advies besloten. 

     

3  Klankbordgroepen en auditcommissie d.d.  
26 januari 2023. 
Raadsvergadering d.d. 2 februari 2023. 

 Besproken.  

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Mail d.d. 25 januari 2023 Uitnodiging Solaes Ceres. Burgemeester en wethouder Markwat en moge-
lijk wethouder Eijkenduijn. 

a. Uitnodiging bezoek aan het pakhuis van de Ceres te Ouddorp d.d. 13 februari 2023.  

2. Uitnodiging jaarlijkse netwerkbijeenkomst SamenZien d.d. 16 maart 2023 in 
het Diekhuus. 

Burgemeester en de wethouders Bruggeman, 
Eijkenduijn en Van Putten. 

3. Uitnodiging Dag van het Bestuur d.d. 20 maart 2023 te Leiden. Wethouder Van Putten. 
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5  Ter informatie:   

  1. Mail d.d. 25 januari 2023 Stem op uw Beste Bestuurder 2022. Vka. 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 24 januari 2023. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2023. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


