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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 3 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. 3 januari 2023. Agenda B&W d.d. 3 januari 2023 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -22-
144105/20043 
Wethouder 
Bruggeman 

Raadsopdracht onderzoek Joods 
Rechtsherstel.  

Onderhands gunnen van de opdracht die is 
voortgekomen uit motie ‘Economisch 
rechtsherstel Joodse families op Goeree-
Overflakkee’ aan mw. Betsy Biemond. 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -22-
148089/20256 
Wethouder 
Eijkenduijn 

Voortgang en proces verbeterplan SRGO.  1. In te stemmen met het procesvoorstel ver-
beterplan exploitatie SRGO. 

2. De termijn voor verlening van de subsidie 
2023 van de SRGO eenmalig te verlengen 
met vier weken. 

3. Niet over te gaan tot het gezamenlijk met 
SRGO aanstellen van een procesbegelei-
der. 

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -22-
143854/20492 
Wethouder 
Bruggeman 

Evaluatie deelname Week van Respect.  1. Kennis te nemen van de evaluatie en in 
2022 bereikte resultaten van de Week van 
respect 2022 

2. In week 45/2023 deel te nemen aan Week 
van respect 

3. In 2023 donatie te doen aan Respectfoun-

Conform advies besloten waarbij het college 
verzoekt dit onderwerp breder op te pakken dan 
alleen het onderwijs. 
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dation 
4. In 2023 onkostenvergoeding te reserveren 

voor gastsprekers. 

     

  Conformstukken:   

2.4  Z -22-
146965/20374 
Wethouder 
Eijkenduijn 

Verkoop grond achter Julianastraat te 
Oude-Tonge - afwijkend van beleid.  

In afwijking van het beleid een strook grond ver-
kopen aan de Julianastraat te Oude-Tonge. 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -22-
143160/20506 
Wethouder van 
Putten 

Verzoek extra bijdrage convenant 
toeristische impuls.  

In te stemmen met de extra bijdrage vanuit 
fonds toeristische impuls 2022 van € 49.537 
voor de uitbreiding van RTM Museum Ouddorp 
volgens de aanvraag. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -19-
113293/20137 
Wethouder van 
Putten 

Beëindiging bestrijding bruine rat door 
waterschap Hollandse Delta.  

1. De bestrijding van de bruine rat als gemeen-
te zelf uit te gaan (laten) voeren. 

2. De portefeuillehouder de ontvangen brief te 
laten ondertekenen waarbij de overeen-
komst wordt ontbonden. 

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -22-
148298/20513 
Wethouder 
Markwat 

Ter inzagelegging voorontwerp 
bestemmingsplan De Hofpoort, Ouddorp.  

1. In te stemmen met het voorontwerpbe-
stemmingsplan De Hofpoort, Ouddorp. 

2. Het voorontwerpbestemmingsplan De Hof-
poort, Ouddorp ter inzage te leggen. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -22-
149173/20507 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Aanwijzing onbezoldigd ambtenaar Helene 
van Andel (inhuur afval-BOA).  

1. Akkoord gaan met inhuur afval-BOA en He-
lene van Andel aanwijzen als onbezoldigd 
ambtenaar als bedoeld in artikel 2, aanhef 
en onder d, van het Uitvoeringsbesluit 
Ambtenarenwet 2017; 

2. Dit besluit tevens ter instemming voorleggen 
aan de lokale driehoek; 

3. Aanwijzingsbesluit publiceren. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -22-
146203/20540 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Beslissing op bezwaar Woo-besluit.  Beslissing te nemen op het bezwaarschrift in-
houdende om in overeenstemming met het ad-
vies 

• van de commissie bezwaarschriften: 

• De bezwaren ontvankelijk te verklaren; 

Conform advies besloten. 
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• De bezwaren ongegrond te verklaren; 

• Geen proceskostenvergoeding toe te ken-
nen; 

• Het bestreden besluit in stand te laten. 

     

2.10  Z -19-
114794/20227 
Wethouder 
Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan Snackbar 
Vlasakker (ong) Sommelsdijk.  

1. De gemeenteraad te adviseren het be-
stemmingsplan ‘Snackbar Vlasakker (ong) 
Sommelsdijk’, zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.SDVlasakker2019-BP30, 
gewijzigd vast te stellen; 

2. In te stemmen met de Nota van zienswijzen; 
3. De gemeenteraad te adviseren geen Exploi-

tatieplan vast te stellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -22-
145289/20460 
Wethouder 
Markwat 

Principeverzoek Bouw van twee woningen 
aan de Bommelsedijk te Den Bommel.  

Geen medewerking verlenen aan het verzoek 
om twee woningen te realiseren aan de 
Bommelsedijk te Den Bommel. 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -22-
146202/20537 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Beslissing op bezwaar afwijzing 
ingebrekestelling.  

Beslissing te nemen op het bezwaarschrift in-
houdende om in overeenstemming met het ad-
vies van de commissie bezwaarschriften: 

• De bezwaren ontvankelijk te verklaren; 

• De bezwaren ongegrond te verklaren; 

• Geen proceskostenvergoeding toe te ken-
nen; 

• Het bestreden besluit in stand te laten. 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -22-
145193/20416 
Wethouder 
Markwat 

Principeverzoek bestemmingswijziging 
gedeelte volkstuinen Doelweg te 
Goedereede tbv uitbreiding entree 
Recreatiepark De Goede Reede.  

Medewerking verlenen aan het verzoek een 
nieuwe parkeerplaats te realiseren voor het 
recreatiepark De Goede Reede aan een perceel 
in Goedereede mits, 

• de ontwikkeling kwalitatief wordt uitgevoerd; 

• het plangebied volledig in eigendom komt 
van de initiatiefnemer; 

• er binnen het plangebied rekening wordt 
gehouden met watercompensatie voor de 
toegevoegde verharding. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -22- Aanwijzing toezichthouder Wabo.  1. De heer Gökhan Sahin, medewerker van Conform advies besloten. 
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149436/20535 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

FIELD, per 16 januari 2023 tot 31 december 
2023 aan te wijzen als toezichthouder in de 
zin van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo), als bedoeld in artikel 
5:10, derde lid van deze wet. 

2. Dit aanwijzingsbesluit te publiceren. 

     

2.15  Z -20-
124758/20549 
Wethouder 
Markwat 

Aangepast raadsvoorstel Centrumvisie 
Oude-Tonge.  

1. In te stemmen met de beantwoording van 
de zienswijze op de Centrumvisie. 

2. Ongewijzigd in te stemmen met de Ge-
biedsvisie centrum Oude-Tonge. 

3. Centrumvisie ter besluitvorming voor te leg-
gen aan de gemeenteraad. 

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -22-
143832/20217 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Aanwijzing toezichthouder BRP coördinator 
woonoverlast.  

1. Marcel van der Stigchel aan te wijzen als 
toezichthouder op grond van artikel 4.2 van 
de Wet BRP. 

2. Aanwijzingsbesluit te publiceren. 

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -22-
144201/20482 
Wethouder 
Eijkenduijn 

Update december 2022 kernenergie 
dossier / levensduur kerncentrale Borssele.  

1. De intentieverklaring bedrijfsduurverlening 
Borssele voor kennisgeving aan te nemen. 

2. Met concept raadsbrief de Raad actief te in-
formeren over het kernenergie dossier. 

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. /  -- 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Brief d.d. 19 december 2022 inzake Gecombineerde provinciale staten en waterschaps-
verkiezingen d.d. 15 maart 2023. 

Vka. 

  2. Mail d.d. 2 januari 2023 Watersnoodroute basisscholen groep 8 d.d. 9, 10 en 11 januari 
2023. 

Wethouder Bruggeman mogelijk op 9 januari. 

     

5  Ter informatie:   

  1. ROB signalement gezag herwinnen over de gezagswaardigheid van het openbaar be-
stuur. 

Vka. 

  2. Brief d.d. 13 december 2022 Circulaire wet bevorderen integriteit en functioneren decen-
traal bestuur. 

Vka. 

     

6  Rondvraag.  -- 
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7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

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

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 januari 2023. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


