
Vergadering B&W d.d. : 14 december 2021 
Pagina : 1 van 9 

 
 
 
 
 

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 14 december 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. 14 december 2021. Agenda B&W d.d. 14 december 2021 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  09:00 – 09:30 Presentatie stand van zaken Pro-
gramma Duurzaamheid. 

 Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -21-
136479/18255 
Wethouder 
Bruggeman 

Verzoek rekenkamer tot informatie inzake SRGO.  Instemmen met beantwoording verzoek rekenkamerfunc-
tionaris Goeree-Overflakkee. 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -20-
123859/18472 
Wethouder 
Markwat 

Cultuurhistorische waardestelling Oranje-
Nassauschool te Nieuwe-Tonge.  

1. Kennisnemen van het Erfgoedkompas Oranje-
Nassauschool Nieuwe-Tonge. 

2. Instemmen met de ambitie om de Oranje-
Nassauschool te behouden en te her-ontwikkelen in 
lijn met het Erfgoedkompas. 

3. Ccultuurhistorische waarde van de naoorlogse ooste-
lijke dorpsuitbreiding vasstellen. 

Aangehouden tot volgende 
week. 
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2.3  Z -21-

137484/18437 
Wethouder 
Feller 

Grondkwestie PCBS Het Kompas Stellendam.  1. Besluiten van de kerkenraad van de Hervormde Ge-
meente Stellendam-Melissant te kopen de onder-
grond van het schoolgebouw van PCBS Het Kompas, 
Schoolstraat 19 te Stellendam, kadastraal bekend 
gemeente Goeree-Overflakkee, sectie B, nummer 
3963, groot 2.888 m2, tegen de in de geldende 
grondprijzenbrief genoemde prijs van grond met een 
maatschappelijke bestemming; 

2. Besluiten de raad voor te stellen hiervoor een budget 
beschikbaar te stellen van € 380.000,- en dit te ver-
werken in de 1e tussentijdse rapportage 2022, even-
als de hieruit voortvloeiende structurele lasten die 
worden geraamd op € 5.000,-; 

3. Een koopovereenkomst met de Kerkenraad te sluiten 
en deze vervolgens notarieel te verlijden; 

4. Instemmen met aankoop voordat het budget formeel 
beschikbaar is. 

Conform advies besloten met 
dien verstande dat de raad 
vooraf een voorstel zal wor-
den gedaan tot beschikbaar-
stelling van budget. 

     

2.4  Z -20-
127152/18555 
Wethouder 
Bruggeman 

Stand van zaken met betrekking tot 
doorgeschoven projectsubsidie in de 
Coronaperiode.  

1. Besluiten de subsidie voor de activiteiten die in 2021 
niet konden worden georganiseerd door de Corona-
maatregelen ter beschikking te stellen voor uitvoering 
in 2022; 

2. Organisaties door middel van een beschikking infor-
meren. 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -21-
135072/18456 
Wethouder 
Markwat 

Beslissing op bezwaar.  Besluiten om: 
1. De bezwaren met betrekking tot de aanbouw aan de 

achterzijde van de woning gegrond te verklaren; 
2. De bezwaren met betrekking tot de dakkapel in het 

achterdakvlak van de woning gegrond te verklaren; 
3. Het bestreden besluit ten aanzien van deze onderde-

len van de aanvraag te herroepen; 
4. De bezwaren met betrekking tot op de dakkapel in het 

voordakvlak van de woning gegrond te verklaren. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -21-
132817/18481 
Wethouder 
Feller 

Grondruil Den Oosters Vastgoed (De Branding) 
ten behoeve van parkeerplaatsen.  

1. De grondruil met gesloten beurzen te laten plaatsvin-
den en overgaan tot het aanbrengen van een 12-tal 
parkeerplaatsen (nader te nemen verkeersbesluit); 

2. De eigenaren van de vrachtauto’s te informeren over 
de veranderende situatie. 

Conform advies besloten. 
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2.7  Z -21-
138343/18625 
Wethouder Both 

Subsidieaanvraag Goed voor Goed Circulaire 
Bouwmarkt.  

Vanuit de Regio Deal een subsidie verlenen van € 76.000 

aan Goed voor Goed ten behoeve van de realisatie 
van een Circulaire Bouwmarkt. 

Aangehouden tot volgende 
week. 

     

2.8  Z -21-
132058/18615 
Wethouder 
Bruggeman 

Verlening subsidie open inloop Pameijer 2022.  1. Stichting Pameijer voor 2022 subsidie te verlenen 
voor het voortzetten van de open inloop op Goeree-
Overflakkee; 

2. Stichting Pameijer hierover te informeren middels een 

beschikking inclusief een bijbehorende uitvoerings-
overeenkomst. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -21-
138548/18663 
Wethouder 
Bruggeman 

Jaarplan 2022 VIR Goeree-Overflakkee.  MULTIsignaal inzetten t.b.v. stimulering van het gebruik 
van de Verwijsindex bij interne gemeentelijke afdelingen 
en externe partijen die zijn aangesloten bij de Verwijsin-
dex Risicojongeren of nog moeten worden aangesloten. 
Deze opdracht verlenen voor de periode 1 januari 2022 
tot en met 31 december 2022. MULTIsignaal bevestiging 
van de opdracht verlenen d.m.v. het ondertekenen van de 
offerte. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken:   

2.10  Z -21-
136777/18271 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Gebruiksvergoeding terrassen op gemeentegrond 
2022.  

1. Geen gebruiksvergoeding (in welke vorm dan ook) 
voor terrassen op gemeentegrond in rekening bren-
gen voor het belastingjaar 2022 met uitzondering van 
situaties waarvoor een omgevingsvergunning is of zal 
worden verleend en/of waarbij een privaatrechtelijke 
overeenkomst is of zal worden afgesloten; 

2. De desbetreffende ondernemers via conceptbrief 
hiervan op de hoogte stellen. 

 
Inleiding 
Met de vele corona besmettingen in ons land blijft het he-
laas nog steeds een onzekere en onstabiele periode. Zo 
ook voor onze horecaondernemers. Deze sector wordt al 
gedurende de aanvang van de coronacrisis als eerste ge-
raakt door coronamaatregelen en het perspectief is al 
lange tijd onzeker. Aan het einde van de zomer en met 
een hoge vaccinatiegraad leken we als samenleving af te 
raken van coronabeperkingen. Inmiddels is dat perspec-
tief weer verdwenen. 

Conform advies besloten. 
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2.11  Z -21-
137396/18386 
Wethouder 
Bruggeman 

Subsidieaanvraag 2022 Enver.  1. Enver voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 
31 december 2022 een subsidie verlenen voor speci-
fieke jeugdhulp inzet in Goeree-Overflakkee; 

2. Met Enver een uitvoeringsovereenkomst voor 2022 
aangaan; 

3. Instemmen met het toepassen van de hardheidsclau-
sule (artikel 21 Asv); 

4. Instemmen met en vaststellen van de subsidierege-
ling ‘Inzet specifieke jeugdhulp Goeree-Overflakkee’. 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -21-
131302/18644 
Wethouder 
Bruggeman 

Eervol ontslag C.S.M.J. Thyssen als adviseur 
Cliëntenraad Participatiewet & WSW.  

Mevrouw C.S.M.J. Thyssen per 25 november 2021 eervol 

ontslaan uit de Cliëntenraad Participatiewet & WSW en 
de Cliëntenraad hierover schriftelijk informeren. 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -21-
132205/18614 
Wethouder 
Bruggeman 

Verlening subsidie voortraject Goed voor Goed 
2022 + vaststelling subsidie 2020.  

1. Stichting Goed voor Goed voor 2022 subsidie verle-
nen voor het realiseren van het voortraject naar gefi-
nancierde zorg voor kwetsbare inwoners; 

2. Met stichting Goed voor Goed een Uitvoeringsover-
eenkomst 2022 aangaan; 

3. De subsidie over het jaar 2020 vaststellen op het ver-
leende bedrag; 

4. Stichting Goed voor Goed op de hoogte stellen met 
een beschikking. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -21-
137556/18510 
Wethouder 
Feller 

Grondprijzenbrief 2022 ter vaststelling.  1. De Grondprijzenbrief 2022 vaststellen; 
2. De Raad middels een raadsbrief informeren; 
3. De Grondprijzenbrief 2022 bekendmaken op de ge-

bruikelijke wijze. 

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -21-
136866/18532 
Wethouder 
Bruggeman 

Prestatiesubsidie Peuteropvang en VVE 2022 Het 
Kinderpaleis.  

Kinderopvang Het Kinderpaleis op basis van de Algeme-
ne subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015 en de 
Subsidieregeling voorschoolse educatie Goeree-
Overflakkee voor 2022 subsidie te verlenen voor het bie-
den van voorschoolse educatie en hen via een beschik-
king hierover te informeren. 

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -21-
136986/18534 
Wethouder 
Feller 

Prestatiesubsidie peuteropvang en vve 2022 
Kibeo.  

Stichting Kibeo op basis van de Algemene subsidieveror-
dening Goeree-Overflakkee 2015 en de Subsidieregeling 

voorschoolse educatie Goeree-Overflakkee voor 2022 

Conform advies besloten. 
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subsidie te verlenen en hen via een beschikking 
hierover te informeren. 

     

2.17  Z -21-
136333/18679 
Wethouder 
Markwat 

Plaatsen mantelzorgwoning op perceel aan 
Achterom te Goedereede behorende bij de 
woning Zuidzijde Haven te Goedereede.  

1. In principe medewerking verlenen aan het plaatsen 
van een mantelzorgunit; 

2. Aanvrager door middel van een brief informeren van 
genomen principebesluit. 

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -20-
121927/16381 
Wethouder 
Bruggeman 

Vaststelling prestatiesubsidie 2020 SRGO.  1. Instemmen met het vaststellen van de subsidie aan 
SRGO over 2020; 

2. Aan SRGO de kwijtgescholden huur terugbetalen; 
3. M.b.t. de indieningstermijn van het vaststellingsver-

zoek de hardheidsclausule uit de ASV toe te passen. 

Conform advies besloten. 

     

2.19  Z -21-
137762/18485 
Wethouder 
Bruggeman 

Wijziging Subsidieregeling maatschappelijke 
begeleiding inburgeraars Goeree-Overflakkee.  

De Subsidieregeling maatschappelijke begeleiding inbur-
geringsplichtigen Goeree-Overflakkee gewijzigd vaststel-
len. 

Conform advies besloten. 

     

2.20  Z -20-
127152/18317 
Wethouder 
Bruggeman 

Beoordeling van de aanvragen prestatiesubsidie 
voor het kalenderjaar 2022 en vaststelling 
verleende prestatiesubsidies 2020 in het kader 
van de subsidieregeling maatschappelijke 
initiatieven.  

1. Prestatiesubsidie Jeugd van Vereniging Dorpsraad 
Ooltgensplaat voor het jaar 2022 toekennen; 

2. Een deel van de prestatiesubsidie in het kader van de 
Kerstmaand 2020 bij Dorpsraad Melissant terugvor-
deren; 

3. De prestatiesubsidies maatschappelijke initiatieven 
2021 aan Stichting Havenconcert conform vaststellen; 

4. Instemmen met de voorgestelde financiële afhande-
ling van de prestatiesubsidies maatschappelijke initia-

tieven welke in 2021 geen doorgang hebben kunnen 
vinden door de Coronamaatregelen. 

Conform advies besloten. 

     

2.21  Z -20-
120094/18107 
Wethouder 
Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan Geusjes Stee.  1. Instemmen met het bestemmingsplan “Geusje’s 
Stee”, en IMRO codering NL.IMRO.1924.NWT Korte-
weegje52-BP30; 

2. Het bestemmingsplan Geusje’s Stee ter vaststelling 
voor te leggen aan de gemeenteraad; 

3. De gemeenteraad voorstellen geen exploitatieplan 
vast te stellen voor de in het bestemmingsplan Geus-
je's Stee begrepen gronden, omdat de kosten an-
derszins verzekerd zijn; 
 

Conform advies besloten. 
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4. Instemmen met concept anterieure overeenkomst 
Geusje’s Stee, Nieuwe-Tonge. 

     

2.22  Z -21-
131829/18669 
Wethouder 
Both-Verhoeven 

Prestatiesubsidie VVV Goeree-Overflakkee 2022.  1. De prestatieafspraken VVV 2022 en dienstencatalo-
gus VVV 2022 vaststellen; 

2. De VVV Goeree-Overflakkee voor 2022 een subsidie  
verlenen van € 150.000,-. 

Conform advies besloten. 

     

2.23  Z -21-
136681/18673 
Wethouder 
Markwat 

Advies beslissing op bezwaar te Middelharnis 
tegen mgevingsvergunning bouw woning 
Achterweg te Sommelsdijk..  

Het bezwaarschrift met betrekking tot de verleende om-
gevingsvergunning voor de bouw van een woning op het 
perceel Achterweg te Sommelsdijk niet-ontvankelijk ver-
klaren. 

Conform advies besloten. 

     

2.24  Z -21-
129804/16951 
Wethouder 
Bruggeman 

Advies uitbesteding Wga-taken 
(antidiscriminatievoorziening).  

1. Kennisnemen van de verschillende opties voor de uit-
besteding van de uitvoering van de Wga-taken voor 
gemeente Goeree-Overflakkee; 

2. Instemmen het aangaan van een overeenkomst met 
‘Werken met Klarijn’ voor de uitvoering van de Wga-
taken voor gemeente Goeree-Overflakkee. 

Conform advies besloten. 

     

2.25  Z -21-
138473/18666 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Voorstel tot vaststellen kostenverhaal.  De kosten voor het toepassen van bestuursdwang vast-
stellen en overgaan tot invordering van deze kosten. 

Conform advies besloten. 

     

2.26  Z -21-
138418/18636 
Wethouder 
Feller 

Managementletter 2021.  1. Directie: De managementletter 2021 voor kennisge-
ving aannemen en vervolgens ter kennisname aan-
bieden aan het college. Uitvoering van de aanbeve-
lingen wordt via directie/teamleiders nader opgepakt, 
Control zal e.e.a. faciliteren; 

2. College: De managementletter 2021 voor kennisge-
ving aannemen. De gemeenteraad via de auditcom-
missie informeren. 

Conform advies besloten. 

     

2.27  Z -16-
60899/18653 
Wethouder 
Bruggeman 

Afscheid en nieuwe leden culturele raad Goeree-
Overflakkee.  

1. Kennisnemen van, en instemmen met de voordracht 
en benoeming van mevrouw Ines van der Drift, me-
vrouw Andrea Noske en mevrouw Yolanda Davids als 
lid van de culturele raad; 

2. De culturele raad van dit besluit op de hoogte stellen; 
 

Conform advies besloten. 
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3. De voorgedragen kandidaten middels een brief wel-
kom heten; 

4. De aftredend leden, mevrouw Mirna Bogert, de heer 
Hans van der Wulp en de heer Hein 
Mijs, middels een brief dankzeggen voor hun inzet als 
lid van de culturele raad; 

5. Kennisnemen van de mededeling van de culturele 
raad dat per 1 januari 2022 de heer Hans van der 
Schraaf de functie van voorzitter op zich zal nemen. 

     

2.28  Z -21-
136789/18502 
Wethouder 
Bruggeman 

Prestatiesubsidie jaarprogramma GO triathlon 
2022.  

Instemmen met de verlening van een prestatiesubsidie 
van €45.000,- ten behoeve van het jaarprogramma GO-
triathlon 2022. 

Conform advies besloten. 

     

2.29  Z -21-
136938/18552 
Wethouder 
Markwat 

Compensatiewoning Julianaweg Ouddorp.  1. Kennisnemen van de ontvangen brief met betrekking 
tot het bouwen van een woning; 

2. Instemmen met de beantwoording van de brief. 

Conform advies besloten. 

     

2.30  Z -21-
138430/18638 
Wethouder 
Feller 

Verkoop grond voor en achter Hermansweg te 
Ouddorp.  

1. De grond voor een achter de woning te koop aan bie-
den. 

2. Dit advies is ook van toepassing voor verhuur van de 
grond. 

Conform advies besloten. 

     

2.31  Z -21-
136447/18203 
Wethouder 
Markwat 

Verzoek aanpassen bestemmingsmogelijkheden 
van de panden aan de Deltageul te Stellendam, in 
verband met gevestigde kleine zelfstandige 
kantoren.  

1. In principe meewerken aan het verruimen van de ge-
bruiksmogelijkheden in het bestemmingsplan. 

2. Verzoeker door middel van een brief informeren. 

Conform advies besloten. 

     

2.32  Z -21-
133981/18478 
Wethouder 
Bruggeman 

Subsidie Vluchtelingenwerk 2022.  1. Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland voor 
de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 
2022 subsidie te verlenen voor de dienstverlening ten 
behoeve van de inburgeraars op Goeree-Overflakkee; 

2. Met Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland 
een uitvoeringsovereenkomst voor 2022 aan te gaan; 

3. Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland met 
een beschikking op de hoogte stellen. 

4. In de beschikking vermelden dat als de gemeente be-
sluit de dienstverlening ten behoeve van de inburge-
raars via een inkoopconstructie te gaan aanbieden 
 

Conform advies besloten. 
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Stichting Vluchtelingenwerk tijdig zal worden ge-
informeerd. 

     

2.33  Z -21-
132174/18626 
Wethouder 
Bruggeman 

Prestatiesubsidie Muziekgebouw 2022.  1. Toekennen van de prestatiesubsidie 2022 aan de 
Stichting Muziekgebouw ter hoogte van € 172.400,-; 

2. Deze subsidie uitbetalen in drie termijnen gedurende 
het kalenderjaar 2022. 

Conform advies besloten. 

     

2.34  Z -21-
135872/18620 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Benoeming leden hoofdstembureau.  Als leden van het hoofdstembureau benoemen per 1 ja-
nuari 2022: 
De burgemeester (voorzitter); 

 W.P.C. Moerkerk-Melissant (plv. voorzitter); 
 M.G. Ammerlaan-Tanis (lid); 
 R.P. Karsbergen (lid); 
 A.J. van Hooff (lid); 
 C. Grootenboer (plv. lid); 
 M.C. Ouwens (plv. lid); 
 M.A. Mijnders-van Heusden (plv. lid). 

De benoeming geldt voor vier kalenderjaren, dus tot en 
met 31 december 2025. 

Conform advies besloten. 

     

2.35  Z -21-
131650/18572 
Wethouder 
Markwat 

Prestatiesubsidie Molenstichting 2022 - 
Restauratie.  

Toekennen van de Prestatiesubsidie 2022 - restauraties 
ad. € 30.000,00 aan de Molenstichting. 

Conform advies besloten. 

     

2.36  Z -21-
137616/18451 
Wethouder 
Bruggeman 

Wijziging Beleidsregel inkomstenvrijlating 
Participatiewet, IOAW en IOAZ Goeree-
Overflakkee.  

Beleidsregel inkomstenvrijlating Participatiewet, Ioaw en 
Ioaz Goeree-Overflakkee gewijzigd 
vaststellen per 24 augustus 2021. 

Conform advies besloten. 

     

2.37  Z -21-
131648/18570 
Wethouder 
Markwat 

Prestatiesubsidie Molenstichting Onderhoud 
2022.  

Toekennen van de Prestatiesubsidie 2022 ad.  
€ 85.110,00 aan de Molenstichting, en dit bedrag in vier 
termijnen ter beschikking stellen. 

Conform advies besloten. 

     

3  Dialoogavond d.d. 9 december 2021. 
Raadsvergadering d.d. 16 december 2021. 

 Besproken. 
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4  Uitnodigingen:   

  1. Mail d.d. 8 december 2021 inzake lichtjes oorlogsgraven. Wethouder Both zal aanwezig 
zijn. 

a. Uitnodiging lichtjes oorlogsgraven d.d. 24 december 2021.  

     

5  Ter informatie: / -- 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 7 december 2021. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2021. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


