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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 17 augustus 2021 aanvangstijd: 09:00 uur. 
 Aanwezig 

De heer D.A. Markwat Voorzitter - wethouder Ruimte & Wonen 

De heer P. Feller wethouder Financiën 

De heer B.J. Bruggeman 
 

wethouder Sociaal Domein 
 De heer K. Kasteleijn Loco-secretaris 

Afwezig 

burgemeester 

gemeentesecretaris 

wethouder Economische Zaken 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 17 augustus 2021. Agenda B&W d.d. 17 augustus 2021 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -21-
133773/17776 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Advies inzake de zondagsopening 
onderneming Dirksland.  

Voorgesteld wordt om (bestuursrechtelijk) te 
handhaven op de zondagsopenstelling van een 
onderneming gevestigd te Dirksland. Er is na-
melijk sprake van een duidelijke overtreding van 
de Winkeltijdenwet. 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -21-
133787/17951 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Vaststelling Prestatiesubsidie 2020 
Ouddorpse Reddingsbrigade.  

U wordt voorgesteld om: 
1. Over het subsidiejaar 2020 aan de ORB een 

subsidie toe te kennen van € 56.000,--; 
2. Extra toegekende subsidie van € 6.000,-- 

ten laste te brengen van het negatieve 
ondernemersvermogen van € 4.546,-- 
waardoor er een positief ondernemersver-
mogen ontstaat van € 1.500,--; 

3. Een en ander conform een vaststellingbe-
schikking. 

Conform advies besloten. 
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2.3  Z -21-
132759/17870 
Wethouder 
Bruggeman 

Wijziging Verordening Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
Goeree-Overflakkee 2020 en 
Beleidsregel Wet maatschappelijke 
ondersteuning Goeree-Overflakkee 
2021.  

1. De Beleidsregel maatschappelijke onder-
steuning Goeree-Overflakkee 2021 vaststel-
len. 

2. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Goeree-Overflakkee 2020 vaststellen met 
terugwerkende kracht per 30 juli 2020 en dit 
besluit intrekken per de datum van 
inwerkingtreding van de gewijzigde Veror-
dening maatschappelijke ondersteuning 
Goeree-Overflakkee 2020. 

3. De Beleidsregel maatschappelijke onder-
steuning Goeree-Overflakkee 2021 ter ken-
nisname aan de gemeenteraad verzenden. 

4. De gemeenteraad voorstellen de wijzigingen 
op de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Goeree-Overflakkee 2020 
vast te stellen. 

5. De artikelsgewijze toelichting op de Veror-
dening maatschappelijke ondersteuning 
Goeree-Overflakkee 2020 vaststellen en ter 
kennisname verzenden naar de gemeente-
raad. 

Conform advies besloten. 

     

2.4  Z -20-
127835/17898 
Wethouder 
Bruggeman 

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

1. Instemmen met voorgestelde verspreiding 
van de informatie over 5G; 

2. De raad middels een raadsbrief informeren. 

Conform advies besloten waarbij de door com-
municatie aangegeven passage kan worden 
toegevoegd aan de raadsbrief. 

     

2.5  Z -20-
124253/17975 
Wethouder 
Bruggeman 

Pilot schoolverzuim.  1. Kennisnemen van afloop pilot inzet preven-
tieve jeugdreclassering schoolverzuim; 

2. Instemmen met het voorstel om de aanpak 
schoolverzuim lokaal te beleggen bij 
zorgaanbieder Jan Arends. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken   

2.6  Z -21-
132446/17947 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Bezwaarschrift.  1. Bezwaarde ontvankelijk te verklaren in zijn 
bezwaar; 

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

3. Het bestreden besluit met een aanvulling 
van de motivering in stand te laten. 

Conform advies besloten. 
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2.7  Z -21-
132929/18044 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Beslissing op bezwaarschrift tegen 
vergunning. 

Beslissen om het bezwaarschrift van mevrouw 
ongegrond te verklaren, conform 
het advies van de commissie bezwaarschriften. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -21-
133355/18049 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Advies beslissing op bezwaarschrift.  Besluiten om: 
1. Het bezwaar voor zover het betreft het 

handhavingsverzoek met betrekking tot het 
perceel Oude Nieuwlandseweg te Ouddorp, 
niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. Het bezwaar voor zover het betreft het 
handhavingsverzoek met betrekking tot het 
Noordzeepark en overige niet nader ge-
noemde locaties in Ouddorp, ongegrond te 
verklaren; 

3. De afwijzing van het handhavingsverzoek 
daarmee in stand te laten; 

4. Het verzoek tot vergoeding van de kosten 
die bezwaarde in verband met de behande-
ling van zijn bezwaar redelijkerwijs heeft 
moeten maken, af te wijzen. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -20-
120074/17780 
Wethouder 
Both-
Verhoeven 

Verantwoording BIZ Ouddorp Centrum 
2020.  

1. De jaarrekening 2020 van Stichting BIZ 
Ouddorp Centrum goedkeuren; 

2. De subsidie voor 2020 vaststellen; 
3. De subsidie voor 2021 toekennen. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -20-
128746/17795 
Wethouder 
Both-
Verhoeven 

Ondersteuning Eco-Schools 
beroepscampus.  

1. Beroepscampus en VO-scholen ondersteu-
nen bij het invoeren van Eco-Schools bin-
nen hun lesprogramma; 

2. De ondersteuning uit te laten voeren door 
SME Advies voor de periode van 2021 t/m 
2024; 

3. Instemmen met de offerte van SME Advies 
en  

4. de benodigde extra middelen dekken uit de 
reserve ex BWS en dit verwerken in de 2de 
tussentijdse rapportage 2021 en begroting 
2022 en verder. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -21- Pilot Kibeo Elk Kind bereikt 2021.  1. Instemmen met de pilot en plan van aanpak Conform advies besloten. 
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 131985/17316 
Wethouder 
Bruggeman 

Elk kind bereikt gemeente Goeree-
Overflakkee en de bijbehorende begroting 
ad € 27.260,00; 

2. Kibeo middels een brief hiervan op de hoog-
te brengen. 

     

2.12  Z -21-
129927/17734 
Wethouder 
Bruggeman 

Subsidievaststelling peuteropvang en 
vve 2020 Kibeo.  

1. De subsidie aan Kibeo over 2020 wegens 
gewijzigde subsidiesystematiek vanaf au-
gustus 2020 over twee periodes vaststellen, 
te weten de periode januari tot en met juli 
2020 en de periode augustus tot en met de-
cember 2020; 

2. Kibeo middels een vaststellingsbeschikking 
informeren over de hoogte van deze subsi-
die. 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -21-
134455/17802 
Wethouder 
Bruggeman 

Vaststelling subsidie Kwadraad 2020.  1. Af te wijken van de in de ASV opgenomen 
vaststellingstermijn van twaalf weken; 

2. De subsidie 2020 voor Kwadraad vast te 
stellen, conform het reeds verleende be-
drag; 

3. Een beschikking naar Kwadraad verzenden. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -21-
132043/17861 
Wethouder 
Bruggeman 

Inkoop formele taaltrajecten in het kader 
van de WEB en taaltrajecten in het 
kader van de B1 en Z-route incl KNM in 
het kader van de Wet inburgering.  

Instemmen met de inkoop bij het Albeda College 
van formele taaltrajecten in het kader van Wet 
educatie en beroepsbevolking (WEB) en de taal-
trajecten in het kader van zowel de B1-route als 
de Zelfredzaamheidsroute (Z-route) inclusief 
Kennis van de Nederlandse maatschappij 
(KNM) 
in het kader van de Wet inburgering. 

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -20-
120668/17883 
Wethouder 
Bruggeman 

Aanvullende subsidie aanvraag 2021 
Kwadraad Maatschappelijk werk.  

1. Het verlenen van een aanvullende subsidie 
voor 2021 aan Kwadraad voor het leveren 
van maatschappelijk werk door op basis van 
de gepresenteerde varianten de keuze voor 
scenario 2 vast te stellen; 

2. Het verzenden van een (concept) beschik-
king met betrekking tot de aanvullende sub-
sidieverlening 2021 voor maatschappelijk 
werk. 

Conform advies besloten. 
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2.16  Z -21-
135018/17886 
Wethouder 
Bruggeman 

Aanvraag subsidievaststelling 2020 
Enver.  

1. Instemmen met het vaststellen van de sub-
sidie over 2020 aan Enver, waarbij een deel 
van de verleende subsidie op grond van de 
aangeleverde documenten zal worden te-
ruggevorderd; 

2. Enver van dit besluit in kennis stellen door 
het verzenden van een beschikking. 

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -21-
131302/17921 
Wethouder 
Bruggeman 

Benoeming mevrouw A.M. van 
Oostenbrugge-Ju als lid Cliëntenraad 
Participatiewet & WSW.  

1. Mevrouw A.M. van Oostenbrugge-Ju be-
noemen tot lid van de cliëntenraad 
PW/WSW; 

2. De betreffende lid schriftelijk informeren; 
3. De cliëntrenraad PW/WSW per mail infor-

meren. 

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -21-
135171/17966 
Wethouder 
Bruggeman 

CA Samenwerkingsproject gemeenten 
VPG Kinderogen.  

1. Vaststellen van het regionaal programma 
Kinderogen (inclusief begroting); 

2. De samenwerking bevestigen middels on-
dertekening van het PACT Kinderogen; 

3. Wethouder Bruggeman daartoe mandate-
ren; 

4. De kosten dekken zoals aangegeven in dit 
advies. 

Conform advies besloten. 

     

2.19  Z -21-
135405/17984 
Wethouder 
Bruggeman 

Subsidievaststelling 2020 Parnassia 
Groep / Youz.  

1. De subsidie die voor 2020 aan Parnassia 
Groep (Youz) verleend is voor de inzet van 
de uitvoering van Jeugd GGZ (JGGZ) in 
Team Jeugd en Gezin vaststellen; 

2. Op basis van de productieverantwoording 
over 2020 een bedrag terugvorderen. 

Conform advies besloten. 

     

2.20  Z -18-
96660/18020 
Wethouder 
Bruggeman 

Voorstel tot wijziging van de 
Verordening Jeugdhulp 2019 (eerste 
wijziging 2021).  

Gemeenteraad conform een raadsbesluit voor-
stellen de Verordening Jeugdhulp 2019 
aan te passen. 

Conform advies besloten. 

     

2.21  Z -21-
131268/18037 
Wethouder 
Bruggeman 

Verlenging pilot nieuwe werkafspraken 
Wmo-consulenten en casemanagers 
dementie (tot 1 maart 2022).  

Instemmen met het verlengen van de pilot nieu-
we werkafspraken tussen de Wmo-consulenten 
en de case-managers dementie. 

Conform advies besloten. 

     

2.22  Z -18-
96660/18046 

CA vaststellen beleidsregel Besluit tot vaststellen beleidsregel Gebruikelijke Conform advies besloten. 
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Wethouder 
Bruggeman 

Gebruikelijke hulp jeugd.  hulp jeugd Goeree-Overflakkee. 

     

2.23  Z -21-
134800/18064 
Wethouder 
Bruggeman 

CA Nieuwe onderwijsvoorziening 
Connect.  

1. Kennisnemen van projectplan Connect zijn-
de de nieuwe voorziening gespecialiseerd 
onderwijs GO; 

2. Aankomende schooljaar, vanaf 1 november 
2021, inzetten van Zorgcoach met optie tot 
verlengen met nog een schooljaar. 

Conform advies besloten. 

     

2.24  Z -21-
133968/18065 
Wethouder 
Bruggeman 

Vaststelling subsidie Open inloop 
Pameijer 2020.  

1. Kennisnemen van de inhoudelijke en finan-
ciële verantwoording over het jaar 2020 van 
Stichting Pameijer; 

2. Vaststellen van de subsidie aan Stichting 
Pameijer voor de Open Inloop Goeree-
Overflakkee 2020; 

3. Het verschil tussen het verleende bedrag en 
de vastgestelde subsidie terugvorderen; 

4. Instemmen met het verzenden van de be-
schikking. 

Conform advies besloten. 

     

2.25  Z -19-
115527/15391 
Wethouder 
Feller 

Document behandelplan gemeente 
Goeree-Overflakkee 2020.  

Het “Protocol documentbehandeling” vaststel-
len, conform een conceptbesluit. 

Conform advies besloten. 

     

2.26  Z -21-
130513/17227 
Wethouder 
Feller 

Rapportage Interne controle 2020.  De rapportage interne controle 2020 voor ken-
nisgeving aannemen en de nieuwe aanbevelin-
gen opnemen in de Verbeterkalender. 

Conform advies besloten. 

     

2.27  Z -21-
134995/17880 
Wethouder 
Feller 

Toepassen hardheidsclausule 
begraafrechten uitzonderlijke situaties.  

Instemmen met het toepassen van een tijdelijke 
beleidsregel hardheidsclausule 
lijkbezorgingsrechten. 

Conform advies besloten. 

     

2.28  Z -21-
134129/17897 
Wethouder 
Feller 

Grond achter Hilstraat te in Oude-
Tonge.  

1. Het verzoek tot verhuur van de eigenaar van 
de Hilstraat te Oude-Tonge afwijzen; 

2. De grond te koop en te huur aanbieden aan 
de eigenaar van de Hilstraat te in Oude-
Tonge. 

Conform advies besloten. 

     

2.29  Z -21- Meicirculaire gemeentefonds 2021.  1. Kennisnemen van de ontwikkelingen en fi- Conform advies besloten. 
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135026/17910 
Wethouder 
Feller 

nanciële consequenties van de meicirculaire 
2021 en brief incidentele middelen jeugd-
zorg 2022; 

2. De financiële vertaling verwerken in de 2e 
tussentijdse rapportage 2021 en in de be-
groting 2022. 

     

2.30  Z -21-
135078/17917 
Wethouder 
Feller 

Afwijzen verzoek verkoop grond naast 
Waterweg in Middelharnis.  

Het verzoek tot verkoop van gemeentegrond 
afwijzen. 

Conform advies besloten. 

     

2.31  Z -21-
134179/17928 
Wethouder 
Feller 

Herverdeling gemeentefonds en 
kustgemeenten.  

Brief van gemeente Zandvoort voor kennisge-
ving aannemen. 

Conform advies besloten. 

     

2.32  Z -21-
132342/17942 
Wethouder 
Feller 

Afronding aankoopproces preferente 
aandelen Stedin.  

Brief AHC Stedin inzake afronding aankooppro-
ces preferente aandelen Stedin voor 
kennisgeving aannemen. 

Conform advies besloten. 

     

2.33  Z -21-
135266/17957 
Wethouder 
Feller 

Memo voorgenomen verkoop 
Wholesale-activiteiten PZEM.  

Memo voorgenomen verkoop van de Wholesa-
le-activiteiten PZEM N.V. voor kennisgeving 
aannemen. 

Conform advies besloten. 

     

2.34  Z -21-
135114/17972 
Wethouder 
Feller 

Afwijzen verzoek verkoop grond 
Beatrixweg te Ouddorp.  

Het verzoek tot verkoop afwijzen en de afwij-
zingsbrief verzenden. 

Conform advies besloten. 

     

2.35  Z -20-
127280/18011 
Wethouder 
Feller 

Ontvlechting Evides N.V. in PZEM N.V. 
door deelname in GBE Aqua B.V.  

1. Onder de voorwaarde van instemming door 
de gemeenteraad, in te stemmen met de 
oprichting en deelname in GBE Aqua; 

2. Instemmen om aandeelhouder te worden 
voor 1,89% van de aandelen; 

3. Instemmen met de verplichting voor de aan-
deelhouders van GBE Aqua om toekomstige 
PZEM-dividenden te storten in GBE Aqua 
totdat de lening van GBE Aqua volledig is 
afgelost; 

4. In te stemmen met AvA-besluit PZEM tot het 
verlenen van goedkeuring aan RvB-besluit 

Conform advies besloten. 
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tot verkoop tegen marktwaarde (€ 367 mil-
joen) van het aandelenbelang (50%) in Evi-
des aan GBE Aqua; 

5. In te stemmen met AvA-besluit GBE Aqua 
tot het verlenen van goedkeuring aan Direc-
tiebesluit tot aankoop tegen marktwaarde 
van het aandelenbelang (50%) in Evides 
van PZEM; 

6. In te stemmen met AvA-besluit GBE Aqua 
tot het verlenen van goedkeuring aan het 
Directiebesluit tot het aantrekken van exter-
ne financiering voor de aankoop van het 
aandelenbelang (50%) van PZEM in Evides. 

     

2.36  Z -20-
128701/16764 
Wethouder 
Markwat 

Verzoek om besluit intrekken 
omgevingsvergunning W2020-0198.  

De op 26 juni 2020 verleende omgevingsver-
gunning met kenmerk W2020-0198/ Z-20-
169204 intrekken. 

Conform advies besloten. 

     

2.37  Z -21-
133034/17872 
Wethouder 
Markwat 

Ontwerpbestemmingsplan Zandweg te 
Den Bommel ter inzage leggen.  

1. Het bestemmingsplan “Zandweg te Den 
Bommel”, zoals vervat in NL. IMRO.1924- 
DBZandweg5-BP20 in ontwerp ter inzage 
leggen; 

2. Instemmen met Anterieure Exploitatieover-
eenkomst. 

Conform advies besloten. 

     

2.38  Z -21-
134763/17926 
Wethouder 
Markwat 

Besluit op principeverzoek Molenkade te 
Stellendam.  

Niet in te stemmen met principeverzoek Molen-
kade te Stellendam. 

Conform advies besloten. 

     

2.39  Z -21-
134613/17940 
Wethouder 
Markwat 

Verzoek zienswijzen verkoop 
Landbouwweg te Middelharnis.  

Een positieve zienswijze uitbrengen aan de wo-
ningcorporatie Oost West Wonen voor wat be-
treft de verkoop van het perceel Landbouwweg 
te Middelharnis. 

Conform advies besloten. 

     

2.40  Z -20-
123149/17965 
Wethouder 
Markwat 

Reactie NLDelta op brief 
Haringvlietgemeenten.  

1. De brief van NLDelta voor kennisgeving 
aannemen; 

2. De brief alsmede de relevante bijlagen ter 
kennisname voorleggen aan de gemeente-
raad; 

3. De Fogo informeren middels een brief. 

Conform advies besloten. 



Vergadering B&W d.d. : 17 augustus 2021 
Pagina : 9 van 12 

     

2.41  Z -20-
126757/17981 
Wethouder 
Markwat 

Het wijzigen van de bestemming ten 
behoeve van woningbouw op het 
perceel Kraaijensteinsedijk te 
Sommelsdijk.  

1. In principe instemmen met het wijzigen van 
de bestemming en het toevoegen van drie 
woningen; 

2. Verzoeker door middel van een brief infor-
meren over genomen principebesluit. 

Conform advies besloten. 

     

2.42  Z -21-
133109/18013 
Wethouder 
Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan Bokweg te 
Ouddorp.  

1. De gemeenteraad adviseren het bestem-
mingsplan “Bokweg te Ouddorp”, zoals ver-
vat in NL. IMRO. 1924.ODPBokweg24-
BP30 vast te stellen; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.43  Z -21-
134964/18017 
Wethouder 
Markwat 

Beantwoording schriftelijke vragen over 
de RAD.  

Besluiten om de beantwoording van de schrifte-
lijke vragen van het CDA inzake RAD aan de 
raad te sturen. 

Conform advies besloten. 

     

2.44  Z -20-
127306/18025 
Wethouder 
Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan Kruisweg 
te Stellendam.  

1. De gemeenteraad adviseren het bestem-
mingsplan Kruisweg te Stellendam, zoals 
vervat in NL.MRO. 1924.SLDKruisweg2-
BP30 gewijzigd vast te stellen; 

2. In te stemmen met de nota van zienswijzen; 
3. De gemeenteraad voorts te adviseren geen 

exploitatieplan vast te stellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.45  Z -21-
134136/18027 
Wethouder 
Markwat 

Advies commissie bezwaarschriften 
inzake bezwaar tegen verleende 
omgevingsvergunning voor de bouw van 
47 garageboxen in Middelharnis.  

Conform advies commissie bezwaarschriften, de 
bezwaren niet- ontvankelijk verklaren, conform 
een concept-besluit. 

Conform advies besloten. 

     

2.46  Z -21-
134046/18028 
Wethouder 
Markwat 

Advies commissie bezwaarschriften 
inzake bezwaar tegen niet- ontvankelijk-
verklaring van een ingediend verzoek op 
grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur.  

Conform advies commissie bezwaarschriften, de 
bezwaren niet- ontvankelijk verklaren conform 
een concept-besluit. 

Conform advies besloten. 

     

2.47  Z -20-
126221/18034 
Wethouder 
Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan 'Dorpsweg 
te Ouddorp'.  

1. De gemeenteraad adviseren het bestem-
mingsplan “Dorpsweg te Ouddorp”, zoals 
vervat in NL. IMRO. 1924.ODPDorpsweg4-
BP30 vast te stellen; 

2. Instemmen met nota van zienswijzen; 

Conform advies besloten. 
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3. De gemeenteraad voorts te adviseren geen 
Exploitatieplan vast te stellen. 

     

2.48  Z -21-
135080/18036 
Wethouder 
Markwat 

Woningbehoefteraming 2021.  Ter kennisneming en met de indiening van het 
woningbouwprogramma uitgaan van de nieuwe 
regionale woningvoorraadgroeicijfers, zoals die 
door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld. 

Conform advies besloten. 

     

2.49  Z -20-
124602/18040 
Wethouder 
Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan 
'Goereeseweg te Goedereede'.  

1. De gemeenteraad adviseren het bestem-
mingsplan “Goereeseweg te Goedereede” 
zoals vervat in NL. IMRO. 
1924.GRDGoereesw2en6-BP30 gewijzigd 
vast te stellen; 

2. Instemmen met nota van zienswijzen; 
3. De gemeenteraad voorts te adviseren geen 

Exploitatieplan vast te stellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.50  Z -21-
133715/18042 
Wethouder 
Markwat 

Beslissing op bezwaarschrift 
geweigerde omgevingsvergunning 
dakkapel Doetinchemsestraat te 
Middelharnis.  

Besluiten om: 
1. Het bezwaar ongegrond te verklaren; en, 
2. Het bestreden besluit in stand te laten, con-

form concept-besluit. 

Conform advies besloten. 

     

2.51  Z/21/181253/1
8047 
Wethouder 
Markwat 

Advies ter inzage leggen ontwerp 
omgevingsvergunning voor het bouwen 
van een woning op het perceel 
Kreekstraat te Sommelsdijk.  

1. Een ontwerp beschikking voor 6 weken ter 
inzage leggen; 

2. Indien geen zienswijzen worden ingediend 
de omgevingsvergunning inclusief bijbeho-
rende voorschriften conform artikel 2.12 lid 
1 onder a sub 3 van de Wabo verlenen. 

Conform advies besloten. 

     

2.52  Z -20-
127389/18048 
Wethouder 
Markwat 

Workshop Landschapsprofiel Kop van 
Goeree.  

Instemmen met de offerte van Marlies van Diest 
Ontwerp voor het organiseren van een work-
shop. 

Conform advies besloten. 

     

2.53  Z -21-
135391/18050 
Wethouder 
Markwat 

Intrekken omgevingsvergunning.  De op 28 november 2014 verleende omge-
vingsvergunning intrekken. 

Conform advies besloten. 

     

2.54  Z -21-
135675/18051 
Wethouder 
Markwat 

Besluit intrekken omgevingsvergunning 
W2021-0105 / Z-21-180327  

De op 19 februari 2021 verleende omgevings-
vergunning met kenmerk W2021-0105/ Z-21- 
180327 intrekken. 

Conform advies besloten. 
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2.55  Z -21-
133110/18055 
Wethouder 
Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan 
Schenkeldijk 1 Melissant  

1. De gemeenteraad adviseren het bestem-
mingsplan “Schenkeldijk te Melissant (aan-
passen bouwvlak)” zoals vervat in NL. 
IMRO. 1924.MLS21Schenkeldijk1-BP30 
vast te stellen; 

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

Conform advies besloten. 

     

2.56  Z -21-
131490/18070 
Wethouder 
Markwat 

Definitieve Deelnemersovereenkomst 
2022 Stichting Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse 
Gemeenten (SVn).  

1. De gemeenteraad adviseren het bestem-
mingsplan “Schenkeldijk 2 Melissant (aan-
passen bouwvlak)” zoals vervat in NL. 
IMRO. 1924.MLS21Schenkeldijk1-BP30 
vast te stellen; 

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

Conform advies besloten. 

     

2.57  Z -21-
135339/17977 
Wethouder 
Markwat 

Definitief aanwijzingsbesluit van locaties 
voor verzamelcontainers waartegen 
zienswijzen zijn ontvangen.  

1. De zienswijzennota ontwerp-
aanwijzingsbesluit vast te stellen; 

2. De in het aanwijzingsbesluit opgenomen lo-
caties aan te wijzen; 

3. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt 
op de dag na die van bekendmaking. 

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. 15 juli 2021.  Besproken. 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Mail d.d. 14 juli 2021 inzake Symposium Rechtmatigheid uitnodiging. Vka. 

a. Uitnodiging Symposium Rechtmatigheid Uitnodiging d.d. 4 november 2021.  

2. Mail vooraankondiging thema bijeenkomst duurzaamheid Oost West Wonen d.d. 12 
oktober 2021. 

Vka. 

3. Mail uitnodiging seminar boekpresentatie leren van Corona d.d. 8 december 2021. Vka. 

     

5  Ter informatie: / -- 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 17 augustus 2021. Vaststellen. Vastgesteld. 
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Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 augustus 2021. 
 
secretaris, burgemeester, 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


