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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 11 januari 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. 11 januari 2022. Agenda B&W d.d. 11 januari 2022 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -20-126814/18009 
Wethouder 
Bruggeman 

CA jeugdparticipatie (deel 2 na consultatie 
klankbordgroep Soc.Domein).  

1. Gemeenteraad voorstellen met ondersteuning van 
ProDemos dit jaar extra aandacht te genereren bij 
scholen voor de gemeenteraadsverkiezing en al-
les wat daarmee samenhangt; 

2. De gemeenteraad, met input van de Klankbord-
groep sociaal domein, voorstellen dat naast wat er 
nu gebeurt geen hoge ambitie aan jeugdparticipa-
tie te geven. 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -21-137008/18765 
Wethouder Feller 

Bouwkundige aanpassingen en 
aanbrengen ventilatie Notenkraker 
Middelharnis.  

1. Instemmen met de bouwkundige aanpassingen in 
het pand Juliana van Stolberglaan te Middelharnis; 

2. Voor het aanbrengen van ventilatie een bedrag 
van € 36.300 beschikbaar te stellen en te dekken 
uit het jaarlijks budget verduurzamen. 

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -21-132258/18803 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Stand van zaken mbt beschikbare 
politiecapaciteit.  

De raad informeren over de stand van zaken en ont-
wikkelingen van de politiecapaciteit conform een con-
cept-raadsbrief. 

Conform advies besloten. 
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2.4  Z -21-132830/18768 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Goeree-Overflakkee geheel circulair.  Het uitvoeringsplan vast te stellen; 
Ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Conform advies besloten, waarbij 
de portefeuillehouder wordt ge-
machtigd voor nadere redactie van 
het raadsvoorstel. 

     

2.5  Z -20-121548/16413 
Wethouder 
Bruggeman 

Stichting Paulina: aanvraag verlening 
prestatiesubsidie 2021.  

1. Aan Stichting Paulina.nu een prestatiesubsidie te 
verlenen voor 2021 voor het realiseren van activi-
teiten die invulling geven aan de integrale ge-
meentelijke beleidskaders op het gebied van wo-
nen, welzijn en zorg; 

2. Onder toepassing van artikel 21 van de Algemene 
subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015 
geen gevolgen te verbinden aan het te laat indie-
nen van de aanvraag; 

3. Stichting Paulina.nu te informeren met een subsi-
dieverleningsbeschikking; 

4. In 2022 verdere gesprekken aangaan met stich-
ting Paulina.nu over de doorontwikkeling van de 
procesafspraken. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken:   

2.6  Z -21-139272/18828 
Wethouder 
Bruggeman 

Beantwoording raadsvragen PvdA inzake 
corona zelftesten voor minima.  

Middels een raadsbrief de raadsvragen van de PvdA 
inzake corona zelftesten voor minima beantwoorden. 

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -21-135234/18847 
Wethouder Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan 'Voormalig 
gemeentehuis Oostflakkee'.  

1. het bestemmingsplan ‘Voormalig gemeentehuis 
Oostflakkee’, zoals vervat in het gmlbestand 
L.IMRO.1924.OTVmgemeentehuisOf-BP30, on-
gewijzigd vast te stellen; 

2. geen exploitatieplan vast te stellen omdat het wet-
telijk kostenverhaal anderszins verzekerd is; 

3. in te stemmen met de nota van zienswijzen. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -19-108063/18833 
Wethouder Feller 

Raadsbrief evaluatie ontwikkelkader.  In te stemmen met de verzending van de raadsbrief 
over de evaluatie van het ontwikkelkader. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -19-113428/18821 
Wethouder Markwat 

B&W-advies Vaststellen geactualiseerde 
uitgangspunten woningbouw Ouddorp 
Zuidzijde (Zuidelijke Schil Ouddorp).  

Vaststellen geactualiseerde uitgangspunten woning-
bouw Ouddorp Zuidzijde (Zuidelijke Schil Ouddorp). 

Conform advies besloten. 
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2.10  Z -21-138610/18814 
Wethouder 
Bruggeman 

Vaststellen tijdelijke subsidieregeling 
Controles Corona Toegangsbewijzen.  

1. De subsidieregeling vast te stellen; 
2. Het subsidieaanvraagformulier vast te stellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -21-136313/18228 
Wethouder Feller 

Jaarverslag Leerplicht/RMC 2020-2021.  1. Kennisnemen van het jaarverslag leerplicht/RMC 
2020-2021; 

2. Jaarverslag middels een concept-raadsbrief aan-
bieden aan de gemeenteraad. 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -16-72253/18779 
Wethouder Markwat 

Vaststellen gebiedsvisie Middelharnis / 
Sommelsdijk.  

1. Akkoord gaan met de notitie inzake de ingediende 
reacties naar aanleiding van de conceptgebiedsvi-
sie Middelharnis / Sommelsdijk; 

2. De gebiedsvisie Middelharnis / Sommelsdijk ter 
vaststelling voorleggen aan de 
gemeenteraad. 

Conform advies besloten. 

     

3  Dialoogavond d.d. 13 januari 2022.  Besproken. 

     

4  Uitnodigingen:  / 

     

5  Ter informatie:   

  1. Mail nieuwjaarswens college B&W gemeente Hellevoetsluis d.d. 3 januari 2022. Vka. 

  2. Mail nieuwjaarsgroet Een klein gebaar gemeente Molenlanden d.d. 3 januari 2022. Vka. 

     

6  Rondvraag.   

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 4 januari 2022. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 11 januari 2022. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


