Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee
d.d. 12 januari 2021 aanvangstijd: 09:00 uur.
Aanwezig
Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman
De heer W.M. van Esch
De heer D.A. Markwat
De heer P. Feller
De heer B.J. Bruggeman
Mevrouw T.C. Both-Verhoeven
Ag.
Reg.nr.
Nr.
1

burgemeester
gemeentesecretaris
wethouder Ruimte & Wonen
wethouder Financiën
wethouder Sociaal Domein
wethouder Economische Zaken

Onderwerp

Advies

Besluit

Agenda B&W d.d. 12 januari 2021.

Agenda B&W d.d. 12 januari 2021 vaststellen.

Vastgesteld.

09:00 – 10:00 uur.

Bestuurlijke consultatie Gemeente GoereeOverflakkee - Gemeente Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne.

Er zal nog een schriftelijke zienswijze worden ingediend.

2
2.1 Z -20125651/16779
Burgemeester
GrootenboerDubbelman

Bespreekstukken
Verzoek om aandacht voor het stoken van
houtkachels en open haarden in relatie tot
klachten van mensen die daar hinder van
ondervinden.

2.2 Z -20126814/16362
Wethouder
Bruggeman

Onderzoek naar en vormgeven van
jeugdparticipatie in Goeree-Overflakkee.

1. E-mail beantwoorden conform conceptbrief; Conform advies besloten.
2. Exemplaar van beantwoording zenden naar
de gemeenteraad.

1. Kennisnemen van het rapport “Behoeftepei- Aangehouden voor verdere uitwerking.
ling jeugdparticipatie 2019” en dit ter kennisname doorgeleiden naar de gemeenteraad;
2. Instemmen met het in 2021 starten met het
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Ag.
Reg.nr.
Nr.

Onderwerp

Advies

Besluit

implementeren van de aanbevelingen voor
jeugdparticipatie, voortkomend uit het rapport Behoeftepeiling jeugdparticipatie 2019;
3. Instemmen met het in 2021 starten met de
inzet van een kinderburgemeester in de
gemeente;
4. Instemmen met de schriftelijke reactie aan
de Adviesraad Sociaal Domein en deze ter
kennisname meesturen naar de gemeenteraad;
5. Instemmen met een raadsvoorstel, waarmee ingegaan wordt op de ingediende motie
door de Partij van de Arbeid en ChristenUnie.
2.3 Z -20128079/16746
Wethouder
Feller

Grondprijzenbrief 2021 ter vaststelling.

2.4 Z -20128373/16805
Wethouder
Markwat

Schriftelijke vragen VVD inzake huisvesting De ingediende vragen door middel van een
arbeidsmigranten.
raadsbrief beantwoorden.

2.5 Z -20119147/14996
Burgemeester
GrootenboerDubbelman
2.6 Z -20128760/16776
Burgemeester
GrootenboerDubbelman

Conformstukken
Aanwijzingsbesluit ambtenaren en
buitengewoon ambtenaren van de
burgerlijke stand.

Rekenkamerrapport handhaving en
openbare orde Goeree-Overflakkee 2020.

1. De Grondprijzenbrief 2021 vaststellen;
Conform advies besloten.
2. De raad middels een raadsbrief informeren;
3. De Grondprijzenbrief 2021 bekendmaken op
de gebruikelijke wijze.
Conform advies besloten.

Medewerkers genoemd in dit collegevoorstel
met terugwerkende kracht per 1 januari 2020
aan te wijzen als (b)abs.

Conform advies besloten.

1. Kennis te nemen van de versie bestuurlijk
wederhoor van het onderzoek van de Rekenkamerfunctie naar handhaving d.d. 22
december 2020;
2. Een brief als bestuurlijk wederhoor toe te

Conform advies besloten.
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Nr.

Onderwerp

Advies

Besluit

zenden.
2.7 Z -20126617/16798
Burgemeester
GrootenboerDubbelman

Bezwaarschrift van de heer en mevrouw
tegen de afwijzing van een
handhavingsverzoek met betrekking tot
illegale bewoning van een recreatiewoning
te Goedereede.

Overeenkomstig het advies van de commissie
bezwaarschriften, de ingediende bezwaren niet
ontvankelijk te verklaren, vanwege het feit dat
de heer en mevrouw niet als belanghebbenden
als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen worden aangemerkt.

Conform advies besloten.

2.8 Z -20Voortgang BIZ bedrijventerreinen
120876/16436
Stellendam.
Wethouder
Both-Verhoeven

1. Kennis nemen van de toekenning van de
verstrekte projectsubsidie door Provincie
Zuid Holland aan Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam (SBBS) ter
overbrugging van het jaar 2021;
2. Een raadsbrief verzenden.

Conform advies besloten.

2.9 Z -20128668/16763
Wethouder
Bruggeman

Vaststelling prestatiesubsidie WEB 2020
(activiteiten Digitaalhuis).

1. In te stemmen met de subsidieverantwoording WEB 2020 van de Bibliotheek ZHD;
2. Het niet besteedde deel terug te vorderen;
3. De Bibliotheek ZHD hierover te informeren
middels een conceptbeschikking.

Conform advies besloten.

2.10 Z -20127641/16781
Wethouder
Bruggeman

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA
Gemeenteraad conform een brief informeren.
inzake uittreden drie gemeenten uit GRJR.

2.11 Z -20126775/16675
Wethouder
Feller

Kwaliteitsonderzoek leerlingenvervoer
2020.

Kennis te nemen van het uitgevoerde kwaliteits- Conform advies besloten.
onderzoek leerlingenvervoer 2020.

2.12 Z -20127706/16708
Wethouder
Feller

Controleprotocol financiële
productieverantwoording Wmo en
Jeugdwet 2020.

1. Het landelijk accountantsprotocol 2020, ge- Conform advies besloten.
publiceerd door het i-Sociaal domein, met
de daarbij behorende productieverantwoordingen vast te stellen;
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Ag.
Reg.nr.
Nr.

Onderwerp

Advies

Besluit

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 leveren in plaats van een controleverklaring;
3. De werkwijze en de formats van het iSociaal domein voor garantieomzet en
meerkosten (i.v.m. corona) vast te stellen
en deze formats door de zorgaanbieders bij
de gemeente in te laten leveren;
4. De Domein-overstijgende verklaring van het
i-Sociaal domein vast te stellen en de zorgaanbieders deze bijlage van hun jaarrekeningcontrole in te laten leveren bij de gemeente, samen met de accountantsverklaring die hoort bij de jaarrekening 2020;
5. Als uitzondering op punt 4, bij zorgaanbieders die gebruik maken van de
bestedingsverklaring niet te verplichten de
accountantsverklaring bij de jaarrekening
2020 aan te leveren bij de Domeinoverstijgende verklaring.
2.13 Z -20128242/16807
Wethouder
Feller

Straatnaambesluit Raamshille te
Stellendam.

1. De volgende naam vaststellen van openba- Conform advies besloten.
re ruimte (type ‘weg’): Raamshille te Stellendam;
2. De onder 1 genoemde naam te verwerken
in de BAG-registratie en indien nodig
straatnaamborden plaatsen.

2.14 Z -20121375/16826
Wethouder
Feller

Brief aandeelhouderscommissie Stedin 17- Informatiebrief aandeelhouderscommissie Ste12-2020, update LTF.
din voor kennisgeving aannemen.

Conform advies besloten.

2.15 Z -21128957/16802

Intrekken omgevingsvergunning W20190725 vestigen dagbesteding in bestaande

Conform advies besloten.

De op 14 januari 2020 verleende omgevingsvergunning met kenmerk W2019-0725/ Z-19-
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Ag.
Reg.nr.
Nr.
Wethouder
Markwat

Onderwerp

Advies

schuur Buitendijk 4 Den Bommel.

163060 intrekken.

2.16 Z -21128963/16803
Wethouder
Markwat

Verzoek intrekken omgevingsvergunning
B12009 0150 en B2 2010 0087 vergroten
woning en oprichten garage Ringstraat te
Sommelsdijk.

De op 16 juni 2010 en op 26 juli 2010 verleende Conform advies besloten.
omgevingsvergunningen met resp. kenmerk B1
2009 0150 en B2 2010 0087 gedeeltelijk intrekken.

2.17 Z -1303135/16812
Wethouder
Markwat

Uitstel afspraken ontwikkeling landgoed.

Instemmen met de geschetste oplossing en
concept-brief verzenden.

2.18 Z -20124360/16813
Wethouder
Markwat

Vaststellen bestemmingsplan Capelleweg
te Oude-Tonge.

1. De gemeenteraad adviseren het bestemConform advies besloten.
mingsplan “Capelleweg te Oude-Tonge” zoals vervat in NL. IMRO.
1924.OTCapellewg1-BP20 vast te stellen;
2. De gemeenteraad verder te adviseren geen
Exploitatieplan vast te stellen.

2.19 Z -20124292/16817
Wethouder
Markwat

Beslissing op bezwaar besluit afwijzen
tegemoetkoming planschade Zernikeweg.

Conform het advies van de bezwarencommissie Conform advies besloten.
het primaire besluit tot het niet toekennen van
een tegemoetkoming planschade in stand houden.

2.20 Z -20128717/16831
Wethouder
Markwat

Schriftelijke vragen Groep Jan Zwerus en
EvV inzake aanbesteding uitvoering
afvalbeleid.

Besluiten om bijgaande beantwoording van de
schriftelijke vragen van Groep Jan Zwerus en
Eiland van Vrijheid aan de raad te sturen.

3

Besluit

Klankbordgroep Sociaal Domein,
Klankbordgroep Duurzaamheid,
Presidiumvergadering,
Informatiebijeenkomst coronacrisis d.d. 14
januari 2021.

Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Besproken.
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Onderwerp

Advies

Besluit

Uitnodigingen:
1. Uitnodiging voor de H2GO Partnerdag d.d. 21 januari 2021.
2. Uitnodiging stakeholdersoverleg d.d. 15 februari 2021.
a. Reacties n.a.v. brief Anne Koning.
3. Uitnodiging bevestigingsdienst en intrededienst van Ds LW den Boer HG te
Goedereede d.d. 7 februari 2021.

5

Ter informatie:
1. Aanbiedingsbrief Third Impression Report d.d. 8 januari 2021.
a. Third Impression report VRR inzake coronavirus.
2. VNG lbr 21 001 d.d. 6 januari 2021.
3. Vakantieplanning 2021 bestuurders.

Burgemeester, wethouder Both, gemeentesecretaris en directiesecretaris.
Wethouder Both.
Er wordt contact opgenomen met de kerkelijke
gemeente en daarna zal een schriftelijke reactie
worden verzorgd gelet op de geldende maatregelen.

Vka.
Vka.
Vka.

6

Rondvraag.

--

7

Terugblik agenda’s collegeleden.

Besproken.

8

Notulen d.d. 12 januari 2021.

Vaststellen.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2021.
secretaris,

W.M. van Esch

burgemeester,

mr. A. Grootenboer-Dubbelman
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Vastgesteld.

