Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee
d.d. 12 oktober 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.
Nr.
1

2
2.1

Reg.nr.

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

Onderwerp

Advies

Besluit

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

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

Vastgesteld.

09:00 – 09:30 Presentatie plannen Vliedpark.

Sjak Franken.

Presentatie gehouden.

Bespreekstukken
Z -20Implementatietraject IJslands Preventiemodel.
126579/18247
Wethouder
Bruggeman

1. Akkoord te gaan met aanmelding voor het
Conform advies besloten, waarbij de
implementatietraject voor het IJslands
raadsbrief nog is aangepast.
Preventiemodel bij het Trimbos instituut en
dit ter besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad;
2. Aan de gemeenteraad voor te stellen om
aan de werkgroep NPO-middelen voor te
stellen de kosten voor het implementatietraject voor de eerste twee jaar te dekken uit
de NPOmiddelen die de gemeente heeft
ontvangen;
3. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de
kosten voor preventieactiviteiten en onderzoek voor 2 jaar te dekken uit de middelen
die beschikbaar zijn voor Preventie en
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Ag.
Nr.

Reg.nr.

Onderwerp

Advies

Besluit

Vroegsignalering;
4. Aan de gemeenteraad voor te stellen om
voor de overige 2 jaar van het implementatietraject een bedrag op te nemen in de begroting vanaf 2024 en dit bedrag op te nemen uit de reserve sociaal domein;
5. Aan de gemeenteraad voor te stellen om
voor de jaren na het implementatietraject
een bedrag op te nemen in de begroting
vanaf 2026 en dit bedrag op te nemen uit de
reserve sociaal domein;
6. Akkoord te gaan met het uitstellen van het
rioolwateronderzoek naar 2024 en dit voor
te stellen aan de gemeenteraad;
7. Een raadsvoorstel aan de gemeenteraad
aan te bieden en hiermee tevens de
gestelde vragen van EVV over de bekostiging van het IJPM te beantwoorden.
2.2

Z -20Advies beslissing op bezwaar
121643/18301 leerlingenvervoer schooljaar 2020/2021.
Wethouder
Feller

2.3

Z -21Vergroten aantal woningen Havenstadt Fase 4 1.
136976/18303 Stad aan het Haringvliet.
Wethouder
2.
Markwat

2.4

Z -19Subsidieverordening Regio Deal Zuid
113887/18186 Hollandse Delta.
Wethouder
BothVerhoeven

1. Het bezwaar van reclamanten gegrond te
Conform advies besloten.
verklaren;
2. Conform advies van de commissie bezwaarschriften het bestreden besluit af te
stemmen op de uitkomst van het onderzoek;
3. Het besluit voor schooljaar 2021/2022 af te
stemmen op de uitkomst van het onderzoek.
In principe, onder voorwaarden, instemmen Conform advies besloten.
met toename van het aantal woningen
Verzoeker door middel van een brief informeren.

Conformstukken:
1. Instemmen met de subsidieverordening Re- Conform advies besloten.
gio Deal en deze ter vaststelling aanbieden
aan de gemeenteraad
2. Vaststellen van het Plan van aanpak Programmalijn Duurzaamheid
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Ag.
Nr.

Reg.nr.

Onderwerp

Advies

Besluit

3. Vaststellen van de in het plan van aanpak
genoemde deelsubsidieplafonds.

2.5

Z -19Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal.
113887/18202
Wethouder
BothVerhoeven

De samenwerkingsovereenkomst Regio Deal
Zuid – Hollandse Delta vaststellen

2.6

Z -21Reactie op inwonersavond Oude-Tonge 28136726/18274 09-2021.
Wethouder
Feller

1. Reactie dorpsraad Oude-Tonge beantwoor- Conform advies besloten.
den d.m.v. een brief;
2. Dorpsraad uitnodigen voor een gesprek.

2.7

Z -21Risicorapportage 2021-2.
135251/18139
Wethouder
Feller

De Risicorapportage 2021-2 voor kennisgeving
aannemen.

2.8

Z -20Kennisnemen van uitspraak Rechtbank
120313/18294 Rotterdam inzake het beroep.
Burgemeester
GrootenboerDubbelman

Kennisnemen van uitspraak Rechtbank Rotter- Conform advies besloten.
dam inzake een beroepschrift, ingediend door
zijn advocaat de heer mr. B. van Nieuwaal van
Leeman Verheijden Huntjens Advocaten Rotterdam (gemachtigde), inzake het besluit afwijzen
verzoek om handhaving in verband met rookoverlast van houtkachels.

2.9

Z -21133564/18268
Wethouder
Markwat

1. In afwijking van het advies van de commissie, de bezwaren van niet vier, maar vijf indieners niet- ontvankelijk verklaren wegens
het niet- zijn van belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
2. Conform advies van de commissie, de bezwaren van drie indieners niet- ontvankelijk
verklaren wegens te late indiening van de
bezwaren;

Advies commissie bezwaarschriften inzake
ingediende bezwaren tegen
omgevingsvergunning voor twee woningen
aan de mr. Iman Caustraat te Stellendam.
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Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Ag.
Nr.

Reg.nr.

Onderwerp

Advies

Besluit

3. In afwijking van het uitgebrachte advies, de
bezwaren omtrent het heien niet niet- ontvankelijk verklaren, maar ongegrond;
4. Voor het overige, conform advies van de
commissie, de bezwaren ontvankelijk, gegrond en voor het overige ongegrond verklaren, onder gelijktijdig herstel van de twee
gebleken gebreken;
5. De verleende omgevingsvergunning voor
het overige in stand laten;
6. Conform advies van de commissie, het verzoek om vergoeding van de kosten van
rechtsbijstand die de advocaat van bezwaarmakers heeft gemaakt, in te willigen
door middel van een forfaitaire vergoeding
op grond van de Algemene wet bestuursrecht juncto het Besluit proceskosten bestuursrecht;
7. Eén en ander conform concept-beslissingen
op bezwaar;
8. Gemeenteraad informeren conform raadsbrief.
2.10

Z -21IBT Brief model-bestuursovereenkomst en
131862/18251 uitvoeringsprogramma.
Wethouder
Feller

Akkoord gaan met de nieuwe bestuursovereen- Conform advies besloten.
komst interbestuurlijk toezicht.

2.11

Z -20Verantwoording BIZ Middelharnis Centrum.
120075/17891
Wethouder
BothVerhoeven

1. De jaarrekening 2020 van Stichting BIZ City Conform advies besloten.
Center Goeree-Overflakkee goedkeuren;
2. De subsidie voor 2020 vaststellen;
3. De subsidie voor 2021 toekennen.

2.12

Z -21136996/18304
Wethouder
Bruggeman

Kwijtschelding huur zwembaden 2021 SRGO, 1. SRGO de huur over het 1e halfjaar 2021
Conform advies besloten.
ter hoogte van het extra exploitatietekort 1e
gedeeltelijk kwijtschelden ter hoogte van het
halfjaar 2021 a.g.v. maatregelen ter bestrijding
extra verlies van de zwembaden over het 1e
van COVID-19, t.b.v. aanvraag SPUK
halfjaar 2021 a.g.v. de maatregelen ter bezwembaden 2021.
strijding van de verdere verspreiding van

Vergadering B&W d.d. : 12 oktober 2021
Pagina
: 4 van 5

Ag.
Nr.

Reg.nr.

Onderwerp

Advies

Besluit

COVID-19;
2. Hiervan SRGO schriftelijk in kennis te stellen;
3. Vóór 17 oktober een aanvraag SPUK
zwembaden indienen over het 1e halfjaar
2021;
4. Bij een lagere uitkering dan het aangevraagde bedrag zal dit verschil worden verwerkt in de jaarrekening 2021 van de gemeente.
3

Interne raadsavond d.d. 7 oktober 2021.

Besproken.

4

Uitnodigingen:
1. Mail VNG d.d. 7 oktober 2021 Mijn stem telt gaat lokaal.
1. Uitnodiging viering 400 jaar haven Hellevoetsluis d.d. 16 oktober 2021.

Vka. Mogelijk ambtelijke deelname.
Vka.

5

Ter informatie:

/

6

Rondvraag.

7

Terugblik agenda’s collegeleden.

8

Notulen d.d. 5 oktober 2021.

Besproken.
Vaststellen.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2021.
secretaris,
W.M. van Esch

burgemeester,
mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Vergadering B&W d.d. : 12 oktober 2021
Pagina
: 5 van 5

Vastgesteld.

