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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 1 februari 2022 aanvangstijd: 10:30 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. 1 februari 2022. Agenda B&W d.d. 1 februari 2022 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  10:30 – 11:00 Presentatie Sportnota c.a. Rick Postema. Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -21-131061/18802 
Wethouder 
Bruggeman 

Voorstel tot vaststelling sport- & 
beweegagenda Sportief vitaal.  

1. In te stemmen met de Sport- en beweeg-
agenda Sportief vitaal; 

2. Vast te stellen het afwegingskader nieuwe 
accommodatie; 

3. De Raad voor te stellen de bijgaande en zo-
danig gewaarmerkte Sport- en beweeg-
agenda Sportief vitaal vast te stellen; 

4. De Raad voor te stellen de beleidsnotitie 
sport 2014 – 2018 de gezonde beweging in 
te trekken. 

Conform advies besloten, waarbij de porte-
feuillehouder machtiging wordt verleend 
voor nadere redactie van het raadsvoor-
stel. 

     

2.2  Z -21-138723/18886 
Wethouder 
Bruggeman 

Onderzoek aanpak dak- en thuislozen 
Goeree-Overflakkee, kwantitatieve en 
kwalitatieve verkenning.  

1. Kennisnemen van het voornemen om een 
onderzoek naar dak- en thuislozen op Goe-
ree-Overflakkee te laten uitvoeren door or-
ganisatie Phlinq; 

2. Hiertoe het convenant voor de gegevens-
uitwisseling te laten ondertekenen door wet-
houder B.J. Bruggeman. 

Conform advies besloten. 
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2.3  Z -20-124668/18912 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Vaststelling Onderzoek aanzanding kust 
Haringvlietmonding.  

1. Onderzoek aanzanding kust Haringvliet-
monding blok A en B vast te stellen; 
Onderzoek aanzanding kust Haringvliet-
monding blok C voor kennisgeving aan te 
nemen; 

2. De burgemeester machtigt wethouder Tea 
Both-Verhoeven Onderzoek aanzanding 
kust Haringvlietmonding blok A en B vast te 
stellen namens de gemeente. 

Het college besluit in afwijking van het 
voorstel de onderzoeksuitkomsten van 
blok A en B voor kennisgeving aan te ne-
men en de uitkomsten te betrekken bij de 
verdere onderzoeken. De burgemeester 
machtigt wethouder Both voor kennisge-
ving te ondertekenen. 

     

2.4  Z -21-135365/18068 
Wethouder Feller 

Grond en bomen bij Kelderweg te 
Ouddorp.  

1. De grond niet te koop aanbieden; 
2. Afspraken maken over de bomen die op de 

erfgrens staan; 
3. Onderhoud bomen per brief bevestigen. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken   

2.5  Z -21-138371/18880 
Wethouder 
Bruggeman 

Leefbaarheidsplannen 2022.  1. Kennisnemen van de 13 leefbaarheidsplan-
nen 2022;en 

2. De dorpsraden complimenteren met hun in-
zet voor het versterken van de leefbaarheid 
in hun kern en daarmee ook de gemeente 
Goeree-Overflakkee. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -21-138473/18919 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Intrekken last onder bestuursdwang.  Besluiten tot: 
1. Het intrekken van een beslissing op een be-

zwaarschrift d.d. 7 juli 2021 en het primaire 
dwangsombesluit d.d. 2 maart 2021; en, 

2. Het intrekken van een beslissing op een be-
zwaarschrift d.d. 9 november 2021 en het 
primaire dwangsombesluit d.d. 11 mei 2021. 

3. Het doorhalen van de inschrijvingen op 
grond van de Wet kenbaarheid publiekrech-
telijke beperkingen en het beëindigen van 
het handhavingstraject. 

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -21-135825/18863 
Wethouder Feller 

Bezwaarschrift tegen verkeersbesluit 
GPP ter hoogte van Azaleastraat te 
Sommelsdijk.  

Conform het advies van de commissie bezwaar-
schriften het bezwaarschrift ongegrond 
verklaren en het bestreden besluit in stand la-
ten. 

Conform advies besloten. 
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2.8  Z -21-138657/18691 
Wethouder Markwat 

Selectiebesluit Archeologische vrijgeven 
Achterstraat Goedereede t.b.v. 
werkzaamheden kabels en leidingen.  

Het plangebied Achterstraat, Goedereede mid-
dels dit selectiebesluit officieel vrij te geven voor 
wat betreft archeologie. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -22-139838/18905 
Wethouder 
Bruggeman 

Boven de taakstelling plaatsen van 
mensen met een positief Advies nieuw 
beschut werk.  

1. Alle mensen met een positief Advies indica-
tie nieuw beschut werk die per 1 januari 
2022 op de wachtlijst staan of in 2022 op de 
wachtlijst komen een tijdelijk arbeidscontract 
bij gemeente Goeree-Overflakkee aanbie-
den tot in principe 1 januari 2023. De mini-
male contractduur is echter 6 maanden dus 
uitloop tot 1 juli 2023 is mogelijk; 

2. Voor de mensen die per 1 januari 2022 al op 
de wachtlijst stonden een jaarcontract 
aanbieden ingaande 1 februari 2022 als ge-
volg van de late interne voorbereiding van 
dit voorstel; 

3. Per einddatum contracten bezien of de con-
tracten kunnen worden verlengd of dat er 
een vast dienstverband kan worden aange-
boden. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -17-91871/18928 
Wethouder Markwat 

Anterieure overeenkomst voormalig 
gemeentehuis, Eisenhowerlaan te Oude-
Tonge.  

Instemmen met de anterieure overeenkomst 
voor de locatie voormalig gemeentehuis, 
Eisenhowerlaan te Oude-Tonge. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -21-138831/18920 
Wethouder Markwat 

Advies van de commissie 
bezwaarschriften inzake bezwaren tegen 
verleende omgevingsvergunning voor 
twee inritten in Middelharnis.  

1. Conform advies commissie bezwaarschrif-
ten, de bezwaren van de twee bezwaarma-
kers niet- ontvankelijk verklaren; 

2. Conform advies van de commissie be-
zwaarschriften, de bezwaren van de betref-
fende Werkgroep niet- ontvankelijk verkla-
ren, onder aanvulling van de motivering 
daartoe; 

3. Eén en ander conform een concept-
besluiten. 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -21-135664/18834 
Wethouder Feller 

Verkoop grond achter Kreekstraat te in 
Sommelsdijk.  

Het verzoek tot verkoop van de grond achter de 
Kreekstraat in Sommelsdijk toewijzen. De 
grond te koop aanbieden aan de eigenaar van 
Kreekstraat in Sommelsdijk. 

Conform advies besloten. 
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2.13  Z -22-139581/18903 
Wethouder Feller 

Schriftelijke beantwoording van vragen 
raadsleden over Regeerakkoord en 
gevolgen gemeente.  

Instemmen met de beantwoording van de 
raadsvragen zoals weergegeven in de concept 
raadsbrief en deze doorsturen naar de gemeen-
teraad. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -22-139614/18869 
Wethouder Markwat 

Definitief-aanwijzingsbesluit 
verzamelcontainers tweede fase (zonder 
zienswijzen).  

1. De in het definitieve aanwijzingsbesluit op-
genomen locaties, waartegen geen ziens-
wijzen zijn binnengekomen, aan te wijzen; 

2. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt 
op de dag na die van bekendmaking. 

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -21-137715/18931 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Voorstel besluit intrekken last onder 
bestuursdwang inzake 7 overtredingen 
Koolweg te Ouddorp.  

Besluiten tot het intrekken van een last onder 
bestuursdwang d.d. 16 november 2021, het 
doorhalen van de inschrijving op grond van de 
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 
en het beëindigen van het handhavingstraject. 

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. 3 februari 2022.  -- 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Mail RVO d.d. 26 januari inzake Save the date 4 april 2022 Landelijke 
Zwerfkattencongres. 

Vka. 

     

5  Ter informatie:   

  1. Voortgangsbericht Waar staan we met de Regio Deal ZHD feb 2022. Vka. 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 25 januari 2022. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 februari 2022. 
 
secretaris, burgemeester, 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


