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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 11 mei 2021 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 mei 2021. Agenda B&W d.d. 11 mei 2021 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  9:00 – 9:30 Presentatie plan van aanpak 
circulaire. 

Erik Roeland, Pieter-Cees Drooger, Dustin 
Schouten van de Provincie Zuid-Holland. 

Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -21-
130773/17208 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Verwijdering vaartuig, afgemeerd aan een 
ponton in de Deltahaven in Stellendam.  

Het opleggen van een last onder bestuursdwang 
voor het verwijderen van een vaartuig, afge-
meerd in de Deltahaven van Stellendam. 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -21-
132830/17442 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Vaststellen ambitie Goeree-Overflakkee 
volledig circulair in 2040.  

1. In te stemmen met de ambitie circulair 
2040; 

2. Het plan van aanpak vast te stellen; 
3. Ter vaststelling voor te leggen aan de ge-

meenteraad. 

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -21- Verzoeken bijdrage 1. In te stemmen met een bijdrage van maxi- Conform advies besloten. 



Vergadering B&W d.d. : 11 mei 2021 
Pagina : 2 van 6 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

132437/17514 
Wethouder Both-
Verhoeven 

ondernemerscollectieven.  maal 5% van het jaarlijkse budget toeristi-
sche impuls vanuit de reserve toeristenbe-
lasting aan de VEERO voor (administratie-
ve) ondersteuning; 

2. Het beschikbaar stellen van een éénmalige 
tegemoetkoming van €10.000,- voor de con-
tinuïteit van FOGO via een apart ecl als co-
rona-gerelateerde kosten waar later dekking 
voor gezocht wordt of voor wordt bijge-
raamd; 

3. Tegemoetkomen aan de vragen van beide 
BIZ-en door aanpassing voor collectieven 
van de regeling voor het steunfonds voor 
ondernemers. 

     

2.4  Z -21-
133144/17505 
Wethouder 
Bruggeman 

Kwijtschelding huur zwembaden 2020 
SRGO  ter hoogte van het extra 
exploitatietekort 2020 a.g.v. maatregelen 
ter bestrijding van de verdere verspreiding 
van COVD-19 (tbv SPUK zwembaden).  

1. SRGO de huur over 2020 gedeeltelijk kwijt-
schelden ter hoogte van het extra verlies 
van de zwembaden als gevolg van de maat-
regelen ter bestrijding van de verdere ver-
spreiding van COVID-19; 

2. Ter hoogte van de kwijtgescholden huur een 
aanvraag specifieke uitkering zwembaden 
over 2020 indienen. 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -21-
133051/17503 
Wethouder Feller 

Beantwoording vragen Christen Unie 
inzake VCP Middelharnis.  

De vragen van de ChristenUnie over het VCP 
Middelharnis - haalbaarheidsonderzoek oostelij-
ke randweg met kanaalkruising - beantwoorden 
middels een raadsbrief. 

Conform advies besloten, waarbij de raadsbrief 
nog is aangepast. 

     

2.6  Z -15-
40262/17541 
Wethouder Feller 

Financiële afwikkeling Beroepscampus 
Zuid.  

De gemeenteraad informeren over de financiële 
afwikkeling van de realisatie van 
Beroepscampus Zuid in Middelharnis via een 
raadsbrief. 

Conform advies besloten. 

     

2.7  College B&W 04-
05-2021/17471 
Wethouder 

Nieuwe brandweerkazerne Hinder 2 
Stellendam.  

1. Kennisnemen van en instemmen met keuze 
voor nieuwe brandweerkazerne Stellendam; 

2. Veiligheidsregio informeren over het geno-

Conform advies besloten. 



Vergadering B&W d.d. : 11 mei 2021 
Pagina : 3 van 6 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

Markwat men principebesluit. 

     

2.8  Z -21-
131292/17513 
Wethouder 
Markwat 

Raadsvraag VVD inzake dossierstukken 
NLDelta.  

De gemeenteraad de gevraagde informatie ter 
beschikking stellen middels een 
raadsbrief. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken:   

2.9  Z -20-
127025/17437 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Bezwaarschrift te Ouddorp tegen een  
verleende omgevingsvergunning voor de 
plaatsing van een kippenhok en ren in 
Ouddorp.  

1. Bezwaarde ontvankelijk te verklaren in zijn 
bezwaar; 

2. Het ingediende bezwaar ongegrond te ver-
klaren, en; 

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

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -21-
132755/17447 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Jaarverslag 2020,1e Begrotingswijziging 
2021 en Begroting 2022 VRR.  

U wordt voorgesteld om: 
1. het Jaarverslag 2020 VRR via een raads-

brief ter kennisneming te brengen aan onze 
gemeenteraad; 

2. de 1e begrotingswijziging 2021 en de be-
groting 2022 van de Veiligheidsregio Rot-
terdam-Rijnmond (VRR) voor te leggen aan 
de gemeenteraad en voor te stellen in te 
stemmen met de voorgelegde 1e begro-
tingswijziging 2021 en de begroting 2022; 

3. de raad voor te stellen om in te stemmen 
met de reeds door u geformuleerde ziens-
wijze; 

4. de begroting 2022 van de VRR te verwer-
ken in de begroting 2022 van de gemeente 
Goeree-Overflakkee en hierbij ook rekening 
te houden met het meerjarenperspectief. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -21-
130214/17460 
Burgemeester 
Grootenboer-

Handhavingsverzoek te Rotterdam tegen 
het rijden met crossbrommers/-motoren op 
het perceel Koolweg 27b te Ouddorp.  

Besluiten om het handhavingsverzoek toe te 
wijzen. 

Conform advies besloten. 
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Dubbelman 

     

2.12  Z -19-
113887/17463 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Strategische agenda / gebiedsprogramma 
ZHD.  

Kennisnemen van de memo en de daarin aan-
gegeven zaken. 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -20-
127681/17477 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Aanvulling op advies opleggen last onder 
bestuursdwang.  

Besluiten op aanvulling advies 17276 opleggen 
last onder bestuursdwang situatie te Ouddorp, 
te weten de beantwoording van een zienswijze. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -21-
131493/17336 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Projectopdracht begraven.  1. Goedkeuring voor de start van dit project; 
2. Goedkeuring voor de inhuur van een pro-

jectleider. 

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -21-
131589/17320 
Wethouder 
Bruggeman 

Subsidieregeling maatschappelijke 
begeleiding inburgeringsplichtigen.  

1. De maatschappelijke begeleiding inburge-
ringsplichtigen vanaf 2022 via subsidiering 
te blijven realiseren; 

2. De Subsidieregeling maatschappelijke be-
geleiding inburgeringsplichtigen Goeree-
Overflakkee vast te stellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -21-
132823/17480 
Wethouder 
Bruggeman 

Begroting 2022 en Jaarverslag 2020 
Gemeenschappelijke Regeling GGD 
Rotterdam Rijnmond.  

1. Kennisnemen van het Jaarverslag 2020 
Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotter-
dam-Rijnmond; 

2. Kennisnemen van de Begroting 2022 Ge-
meenschappelijke Regeling GGD Rotterdam 
Rijnmond; 

3. De gemeenteraad voorstellen aan de GGD 
kenbaar te maken geen gebruik te maken 
van het indienen van zienswijzen. 

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -20-
127560/17489 

Jaarverantwoording kinderopvang 2020.  De jaarverantwoording Kinderopvang 2020 Goe-
ree-Overflakkee: 

Conform advies besloten. 
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Wethouder 
Bruggeman 

1. accorderen; 
2. beschikbaar stellen aan de Inspectie voor 

het Onderwijs; 
3. middels een raadsbrief ter kennisname aan 

de gemeenteraad sturen. 

     

2.18  Z -20-
126037/17325 
Wethouder Feller 

Statusupdate Spuiplein Middelharnis en 
financiële borging.  

1. Kennis nemen van de status-update ge-
biedsontwikkeling Spuiplein; 

2. De raad via de Kadernota 2022 informeren 
over de voorgenomen investering in de ge-
biedsontwikkeling Spuiplein; 

3. Middels een raadsvoorstel en -besluit de 
raad verzoeken een voorbereidingskrediet 
Gebiedsontwikkeling Spuiplein te vormen 
van €100.000. 

Conform advies besloten. 

     

2.19  Z -20-
127795/17397 
Wethouder Feller 

Vaststelling grens bebouwde kommen.  De raad voor te stellen: 
a. de grenzen van de bebouwde kommen vast 

te stellen; 
b. de bevoegdheid tot het wijzigen van de on-

der a bedoelde grenzen te delegeren aan 
uw college. 

Conform advies besloten. 

     

2.20  Z -21-
132800/17519 
Wethouder 
Markwat 

Beantwoording raadsvragen parkeren 
Prinsesselaan Sommelsdijk.  

In te stemmen met de raadsbrief inzake raads-
vragen over parkeren in de Prinsesselaan 
Sommelsdijk. 

Conform advies besloten. 

     

2.21  Z -16-
72253/17528 
Wethouder 
Markwat 

Raadsbrief Informeren omtrent Herijking 
gebiedsvisie Middelharnis / Sommelsdijk.  

Akkoord gaan met een raadsbrief met betrek-
king tot de gebiedsvisie Middelhar-
nis/Sommelsdijk en deze aan de gemeenteraad 
verzenden. 

Conform advies besloten. 

     

2.22  Z -21-
133109/17530 
Wethouder 
Markwat 

Bestemmingsplan Bokweg te Ouddorp in 
ontwerp ter inzage leggen.  

1. Het ontwerpbestemmingsplan “Bokweg te 
Ouddorp” zoals vervat in NL. IMRO. 
1924.ODPBokweg24-BP20, voor een perio-
de van zes weken ter inzage leggen; 

Conform advies besloten. 
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2. Instemmen met Anterieure Exploitatieover-
eenkomst. 

     

3  Raadsvergadering d.d. / n.v.t. -- 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Uitnodiging digitaal save the date namens Dorp Stad en Land d.d. 17 juni 2021. Vka. 

     

5  Ter informatie:   

  1. Rouwkaart mevrouw Jonkees-Duijst. Vka. 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 11 mei 2021.. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2021. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


