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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 13 juli 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. 13 juli 2021. Agenda B&W d.d. 13 juli 2021 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  11:00 – 11:30 Presentatie informatie beleids-
plan. 

Jeroen Bolleman. Presentatie vervalt i.v.m. afwezigheid 
Jeroen. 

     

2  Bespreekstukken   

     

2.1  Z -21-134780/17907 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Aanwijzing toezichthouders HH-support, de heer 
Maasdam en mevrouw Jacobs.  

1. De medewerkers van Handhaving 
Support B.V. en de heer Maasdam en 
mevrouw Jacobs, aanwijzen als toe-
zichthouder op grond van de APV; 

2. De medewerkers van Handhaving 
Support B.V. aanwijzen als onbezol-
digd ambtenaar als bedoeld in artikel 2, 
aanhef en onder d, van het Uitvoe-
ringsbesluit Ambtenarenwet 2017; 

3. Beide aanwijzingsbesluiten publiceren. 

Conform advies besloten. 
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2.2  Z -21-131351/17923 
Wethouder Feller 

Advies besluit leerlingenvervoer m.i.v. 
schooljaar 2021/2022 en gebruik opstapplaats.  

1. Tegemoet te komen aan het bezwaar 
en te besluiten met ingang van school-
jaar 2021/2022 de leerling te vervoeren 
vanaf het thuis adres; 

2. Het besluit op basis van artikel 4 van 
de Beleidsregels leerlingenvervoer 
Goeree-Overflakkee 2017 af te geven 
tot en met schooljaar 2025/2026, het 
schooljaar dat de leerling 9 jaar wordt. 
Hierin is opgenomen dat tot en met 
schooljaar 2022/2023, het jaar dat de 
leerling 6 jaar wordt, vervoerd wordt 
vanaf het thuisadres. Met ingang van 
schooljaar 2023/2024 wordt vervoerd 
vanaf de opstapplaats; 

3. Uw besluit van 4 mei 2021 in te trek-
ken; 

4. De Gemeentelijke Vervoerscentrale 
Zeeland, de GVC, op de hoogte te stel-

len van de wijziging. 

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -21-133438/17867 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Bezwaarschrift van de heer te Strijen tegen een 
opgelegde last onder dwangsom vanwege.  

Het intrekken van een last onder dwang-
som wegens permanente bewoning van 
een 
recreatiewoning. 

Conform advies besloten. 

     

2.4  Z -13-09908/17918 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Stand van zaken Getij Grevelingen per juli 2021.  De raad middels een raadsbrief informeren 
over de stand van zaken van het project 
Getij Grevelingen. 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -21-133170/17510 
Wethouder Bruggeman 

Tijdelijk uitstellen van heronderzoeken bijstand 
zoals omschreven in Onderzoeks- en 
verificatieplan Participatiewet, Ioaw, Ioaz en 
Bbz.  

De afhandeling van nog openstaande en tot 
en met 31 oktober 2021 op te boeken 
werkprocessen heronderzoek PW uitstel-
len. Vanaf 1 november 2021 de heronder-
zoeken PW weer uitvoeren op basis van 
het geldende onderzoeks- en verificatieplan 
Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz en aan-

Conform advies besloten. 
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gepaste werkwijze bij tussentijds beroep op 
de Participatiewet. 

     

2.6  Z -20-127835/17898 
Wethouder Bruggeman 

Motie VKGO/CU/Groep Jan Zwerus inzake  
voorlichting geven over stralingsbeperkende 
maatregelen.  

1. Instemmen met voorgestelde versprei-
ding van de informatie over 5G; 

2. De raad middels een raadsbrief infor-
meren. 

Aangehouden voor nader advies. 

     

2.7  Z -16-72253/17807 
Wethouder Feller 

Aanbesteding haalbaarheidsonderzoek.  1. Instemmen met de aanbestedingslei-
draad voor een meervoudig onder-
handse aanbesteding voor het haal-
baarheidsonderzoek naar scenario 4 
(Oostelijke Randweg met een kanaal-
kruising) in het kader van het VCP Mid-
delharnis; 

2. Genoemde partijen uitnodigen voor uit-
brengen van een offerte. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -20-126052/17247 
Wethouder Markwat 

Principe verzoek mogelijkheden Lieve 
Vrouwepoldersedijk in Stad aan het Haringvliet.  

1. Geen medewerking te verlenen aan de 
wijziging van een woonbestemming 
naar een 
bedrijfsbestemming; 

2. Onder voorwaarden medewerking ver-
lenen aan de bouw van een woning el-
ders. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -18-105987/17767 
Wethouder Markwat 

Dekking restauratie voormalig raadhuis 
Middelharnis.  

Het tekort voor de restauratie van het 
voormalig raadhuis Middelharnis bijramen 
in de 2e 
Tussentijdse rapportage 2021. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -21-132484/17860 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Beslissing op bezwaar.  1. Het bezwaarschrift ongegrond te ver-
klaren; 

2. Het bestreden besluit in stand te laten. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -21-130990/17882 Ingediende bezwaarschriften tegen een 1. Conform advies commissie bezwaar- Conform advies besloten. 
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Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

omgevingsvergunning voor de bouw van een 
berging aan de Groenedijk te Ouddorp.  

schriften de bezwaren deels gegrond 
en voor het 
overige ongegrond verklaren, conform 
een concept-besluiten; 

2. Conform advies commissie bezwaar-
schriften een bedrag ad € 1.068,-- toe-
kennen op grond van artikel 7:15, 
tweede lid, van de Algemene wet be-
stuursrecht. 

     

2.12  Z -20-124655/17890 
Wethouder Bruggeman 

Vervolgproces toekomstige exploitatie SRGO 
accommodaties.  

Instemmen met raadsbrief en verzenden.  Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken:   

2.13  Z -21-132324/17619 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Handhavingsverzoeken van mevrouw .., 
mevrouw .. en de heer .. te Sommelsdijk.  

Besluiten om de handhavingsverzoeken af 
te wijzen. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -20-128762/17836 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Last  onder bestuursdwang.  Besluiten om zes lasten op te leggen, te 
weten: 
1. Aan overtreder vijf lasten op te leggen, 

inhoudende het binnen zes maanden 
na de 
verzenddatum van dit besluit verwijde-
ren en verwijderd houden van het in 
strijd met 
artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a 
en c, Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (hierna: Wabo) in sa-
menhang met de artikelen 1.32, 1.41, 
1.46, 21, 32 en 37 van de Planregels 
van drie caravans (waarvan twee met 
voortent), twee 
houtopslagen, drie voertuigen, diverse 
dierenverblijven die zich binnen een 
hekwerk 

Conform advies besloten. 
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bevinden op het perceel Smalle Einde 
4a te Ouddorp, kadastraal bekend 
Ouddorp, 
sectie E, nummer 5483 (verder: het 
perceel) en van een uitweg vanaf het 
perceel naar 
de openbare weg over de kadastrale 
percelen Ouddorp, sectie E, nummer 
5544 en 
sectie E, nummer 5545; 

2. Aan overtreder een last op te leggen, 
inhoudende het binnen zes maanden 
na de 
verzenddatum van dit besluit beëindi-
gen en beëindigd houden van het in 
strijd met 
artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder 
c, Wabo in samenhang met de artikelen 
1.46 en 
21 van de Planregels permanent be-
wonen van de caravan op het perceel; 

3. Bij het niet voldoen aan de lasten door 
de overtreder, met toepassing van 
bestuursdwang, zelf overgaan tot het 
uitvoeren van de onder 1 en 2 ge-
noemde lasten. 

     

2.15  Z -21-134243/17899 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Raadsvragen duurzaamheid.  Raadsbrief naar de gemeenteraad te stu-
ren. 

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -21-134787/17833 
Wethouder Bruggeman 

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal 
Werkbedrijf Rijnmond.  

1. Instemmen met de Samenwerkings-
overeenkomst Regionaal Werkbedrijf 
Rijnmond in de arbeidsmarkt regio 
Rijnmond tussen gemeenten en het 
UWV; 

2. Wethouder B.J. Bruggeman mandate-

Conform advies besloten. 
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ren om namens burgemeester en wet-
houders de 
samenwerkingsovereenkomst te onder-
tekenen; 

3. Instemmen met het procesvoorstel om 
een uitvoeringsplan SUWI vast te stel-
len op 22 
september 2021. 

     

2.17  Z -21-133754/17848 
Wethouder Bruggeman 

Beantwoording Raadsvraag inzake open brief 
st. beroepsorganisatie kunstenaars d.d. 06-04-
2021.  

De vraag van de PvdA beantwoorden mid-
dels een raadsbrief. 

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -21-133845/17866 
Wethouder Bruggeman 

Verzoek vaststelling prestatiesubsidie 2020 
Bemoeizorg Antes.  

1. De subsidie over het subsidiejaar 2020 
definitief vaststellen; 

2. Antes per vaststellingsbeschikking 
2020 op de hoogte stellen; 

3. De over het jaar 2020 te veel betaalde 
subsidie terugvorderen. 

Conform advies besloten. 

     

2.19  Z -21-134493/17881 
Wethouder Bruggeman 

Schriftelijke vragen PvdA inzake deelname aan 
coronavaccinatieprogramma door kwetsbare 
groepen w.o. vluchtelingen.  

Met een raadsbrief de gestelde vragen be-
antwoorden. 

Conform advies besloten. 

     

2.20  Z -21-130156/17894 
Wethouder Bruggeman 

Tweede wijzigingsbesluit Beleidsregel Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).  

1. Instemmen met het tweede wijzigings-
besluit voor de Beleidsregels Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 
(TONK) Goeree-Overflakkee; 

2. De gemeenteraad informeren middels 
een informerende raadsbrief; 

3. De Adviesraad Sociaal Domein Goe-
ree-Overflakkee informeren middels 
een conceptbrief. 

Conform advies besloten. 

     

2.21  Z -21-132150/17340 
Wethouder Feller 

Archiefinspectie 2020.  Kennisnemen van het verslag archiefin-
spectie 2020 en dit doorgeleiden aan de 

Conform advies besloten. 
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gemeenteraad. 

     

2.22  Z -21-134572/17862 
Wethouder Feller 

Controleprotocol SVHW 2021.  In te stemmen met de bijlage (overzicht met 
belastingverordeningen) behorende bij het 
controleprotocol 2021 van het SVHW, door 
middel van ondertekening van dit overzicht. 

Conform advies besloten. 

     

2.23  Z -20-122903/15830 
Wethouder Markwat 

Plaatsen mestzak op perceel aan 
Maaijgroverseweg te Middelharnis.  

1. In principe medewerking verlenen aan 
het plaatsen van de mestzak; 

2. Aanvrager middels een brief informe-
ren. 

Conform advies besloten. 

     

2.24  Z -21-131674/17752 
Wethouder Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan Oudelandseweg 
te Ouddorp.  

1. De gemeenteraad adviseren het be-
stemmingsplan “Achter Oudelandse-
weg te Ouddorp” zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.ODPOudelw66-BP30, 
vast te stellen; 

2. De gemeenteraad voorts te adviseren 
geen Exploitatieplan vast te stellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.25  Z -21-134420/17782 
Wethouder Markwat 

Intentieverklaring 'Uitvoeringsprogramma 
oppervlaktewaterwinningpunt Haringvliet 2022-
2027'.  

1. Instemmen met uitvoeringsprogramma 
‘Oppervlaktewater winning punt Ha-
ringvliet 2022-2027’; 

2. Instemmen met en ondertekenen van 
de intentieovereenkomst. 

Conform advies besloten. 

     

2.26  Z -17-87017/17818 
Wethouder Markwat 

Aanvraag subsidie.  Instemmen met een bijdrage aan het initia-
tief om het afval probleem in de Kwade 
Hoek in kaart te brengen. 

Conform advies besloten. 

     

2.27  Z -21-132408/17828 
Wethouder Markwat 

Instemmen met gewijzigde 
omgevingsvergunning.  

1. Instemmen met gewijzigde omgevings-
vergunning; 

2. Instemmen met toezegging toepassen 
wijzigingsbevoegdheid. 

Conform advies besloten. 

     

2.28  Z -21-134793/17838 
Wethouder Markwat 

Instemmen met raadsbrief inzake stand van 1. Instemmen met raadsbrief inzake stand Conform advies besloten. 
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zaken uitvoering beleidsnota permanente 
bewoning.  

van zaken uitvoering beleidsnota per-
manente 
bewoning; 

2. Instemmen met informeren VvE’s van 
de betreffende parken. 

     

2.29  Z -21-134782/17839 
Wethouder Markwat 

Wijzigingsplan Langeweg te Oude-Tonge.  1. Het wijzigingsplan “Langeweg te Oude-
Tonge” zoals vervat in NL. 
IMRO.1924.- 
OTLangeweg17-WP20 voor een perio-
de van zes weken ter inzage leggen; 

2. Instemmen met de Anterieure Exploita-
tie overeenkomst. 

Conform advies besloten. 

     

2.30  Z -21-133672/17849 
Wethouder Markwat 

Beantwoording raadsvraag speelvoorziening 
Oude Werf Middelharnis.  

In te stemmen met de beantwoording van 
de raadsvraag over een speelvoorziening in 
Oude 
Werf te Middelharnis. 

Conform advies besloten. 

     

2.31  Z -21-131200/17855 
Wethouder Markwat 

Beslissing op bezwaar.  Besluiten om: 
1. Het bezwaarschrift ongegrond te ver-

klaren; 
2. Het bestreden besluit in stand te laten. 

Conform advies besloten. 

     

2.32  Z -21-133829/17858 
Wethouder Markwat 

Vaststelling prestatiesubsidie 2020 
Molenstichting GO.  

1. Besluiten tot het vaststellen van de 
prestatiesubsidie onderhoud en aanvul-
lende 
restauratiesubsidie 2020 aan de Mo-
lenstichting Goeree-Overflakkee; 

2. Molenstichting Goeree-Overflakkee 
middels een beschikking informeren 
over de vaststelling. 

Conform advies besloten. 

     

2.33  Z -20-127306/17859 
Wethouder Markwat 

Ontwerpbesluit Hogere Geluidswaarde en 
Antereiure Exploitatieovereenkomst Kruisweg te 
Stellendam.  

1. Het besluit hogere waarden Wet ge-
luidshinder ‘Kruisweg te Stellendam’ in 
ontwerp ter inzage leggen; 

Conform advies besloten. 
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2. Instemmen met concept Anterieure Ex-
ploitatieovereenkomst. 

     

2.34  Z -21-132855/17864 
Wethouder Markwat 

Beslissing op bezwaar.  Besluiten om: 
1. Het bezwaarschrift gegrond te verkla-

ren; 
2. De omgevingsvergunning voor het 

plaatsen van een dakkapel op de wo-
ning Hoflaan te Middelharnis alsnog te 
verlenen. 

Conform advies besloten. 

     

2.35   Z -20-128350/17878 
Wethouder Markwat 

Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan 2 
woningen Langeweg Ooltgensplaat.  

1. Het bestemmingsplan “2 woningen 
Langeweg Ooltgensplaat” zoals vervat 
in NL. IMRO.1924.OLPLangeweg2won-
BP20, voor een periode van zes weken 
in ontwerp ter inzageleggen; 

2. Het ontwerpbesluit ontheffing hogere 
geluidswaarden ter inzage leggen; 

3. Instemmen met Anterieure Exploitatie-
overeenkomst. 

Conform advies besloten. 

     

2.36  Z -21-135029/17889 
Wethouder Markwat 

Wijziging Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 
Goeree-Overflakkee.  

1. Het Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Goe-
ree-Overflakkee 2021 wordt als volgt 
gewijzigd: 

A. De intitulé komt te luiden: Uitvoerings-
besluit afvalstoffen Goeree-
Overflakkee 2021. 

B. In artikel 15 wordt het jaartal ‘2016’ 
verwijderd. 

2. Dit besluit in werking te laten treden op 
de dag na publicatie en terug te laten 
werken tot en met 1 april 2021. 

Conform advies besloten. 

     

2.37  Z -21-134582/17904 
Wethouder Markwat 

Raadsvragen projecten Westplaat.  In te stemmen met de raadsbrief inzake 
schriftelijke vragen over projecten West-
plaat 
Middelharnis. 

Conform advies besloten. 
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2.38  Z -20-120094/17908 
Wethouder Markwat 

Ontwerp bestemmingsplan Korteweegje  
(Zorgwonen Geusjes Stee).  

1. Overslaan van de voorontwerpfase 
2. Besluiten het ontwerp bestemmings-

plan ‘Geusje’s Stee’ voor 6 weken ter 
inzage te leggen. 

Conform advies besloten. 

     

2.39  Z -21-134725/17911 
Wethouder Markwat 

Selectieadvies archeologisch vrijgeven 
Noorddijk Melissant.  

Het plangebied Noorddijk Melissant mid-
dels dit selectiebesluit officieel vrij te geven 
voor wat 
betreft archeologie. 

Conform advies besloten. 

     

3  Extra Raadsvergadering d.d. 8 juli 2021. 
Raadsvergadering d.d. .15 juli 2021. 

 Besproken. 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Uitnodiging mail d.d. 9 juli 2021 d examen blokfluit in Doopsgezinde Kerk Ouddorp. Vka. 

a. Uitnodiging concert d- examen blokfluit d.d. 13 juli 2021.  

2. Uitnodiging afscheidsdienst Ds. K. Timmerman HG Dirksland op 18 juli 2021. Tea. 

3. Uitnodiging mail d.d. 5 juli 2021 opening Mauritshuis Tea. 

a. Uitnodiging opening bezoekerscentrum Mauritshuis d.d. 22 juli 2021.  

     

5  Ter informatie:   

  1. Mail inzake publiek of privaat d.d. 24 juni 2021. Vka. 

  2. Checklist handhaving t.b.v. JZ 13. Vka. 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 13 juli 2021. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 13 juli 2021. 
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secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


