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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 19 april 2022 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. 19 april 2022. Agenda B&W d.d. 19 april 2022 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  09:00 – 09:30 uur Presentatie Leercirkels en 
ontwikkelingen verblijfstoerisme. 

 Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -21-134895/19019 
Wethouder 
Bruggeman 

Opstarten project pumptrack Dirksland.  Instemmen met het opstarten van het project pumptrack 
voor Dirksland. 

Conform advies beslo-
ten. 

     

2.2  Z -22-141628/19290 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Vervolg advies capaciteit Draagvlakmeting Stad.  Budget beschikbaar stellen voor het kunnen uitvoering 
van de draagvlakmeting en dit budget dekken uit de te-
gemoetkoming uitvoeringslasten klimaatakkoord die wordt 
ontvangen van het rijk. 

Conform advies beslo-
ten. 

     

2.3  Z -20-120788/19296 
Wethouder 
Bruggeman 

Beschikbaar stellen extra budget voor gunning 
aanbesteding diverse natuurgrasrenovaties incl. 
veldtoebehoren.  

1. De raad voor te stellen via de 1e Tussentijdse Rap-
portage 2022 een aanvullend 
investeringsbudget beschikbaar te stellen en de struc-
turele lasten daarvan te verwerken in de 1e TR; 

2. Instemmen met het gunnen van de aanbesteding na-
tuurgrasrenovaties aan Bras en Zoon B.V. vooruitlo-
pende op de formele beschikbaarstelling van aanvul-
lend budget door de gemeenteraad. 

Conform advies beslo-
ten. 
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2.4  Z -22-140484/18995 
Wethouder 
Bruggeman 

Verhalen kosten van bijstand.  Standpunt innemen ten aanzien van het al dan niet verha-
len van de kosten van bijstand 
volgens paragraaf 6.5. van de Participatiewet. 

Aangehouden tot vol-
gende week. 

     

2.5  Z -21-138771/19023 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Subsidieregeling Glasvezel buitengebied.  De Tijdelijke subsidieregeling glasvezel buitengebied 
Goeree-Overflakkee vast te stellen. 

Conform advies beslo-
ten. 

     

2.6  Z -20-120788/19293 
Wethouder 
Bruggeman 

Verantwoording OFB krediet opstallen ihkv 
kwaliteitsimpuls voetbalaccommodaties.  

Kennis nemen van de door OFB ingediende verantwoor-
ding van de ontvangen financiële bijdrage ten behoeve 
van werkzaamheden aan hun opstallen, en het door de 
vereniging te restitueren bedrag aan BOSA-subsidie vast-
stellen op € 45.374,30. 

Conform advies beslo-
ten. 

     

  Conformstukken:   

2.7  Z -16-72253/19304 
Wethouder Feller 

Toelichting notitie participatie 
haalbaarheidsonderzoek Oostelijk Randweg.  

Instemmen met een raadsbrief. Conform advies beslo-
ten. 

     

2.8  Z -21-133279/19272 
Wethouder Feller 

Afwijzen verzoek verkoop gemeentegrond 
achter Oostenrijksestraat te Goedereede.  

Het verzoek om de gemeentegrond achter de Oosten-
rijksestraat in Goedereede van circa 500 m² aan te koop 
afwijzen. 

Conform advies beslo-
ten. 

     

2.9  Z -20-127389/19287 
Wethouder Markwat 

Beantwoording raadsvragen presentatie 
Landschapsprofiel Kop van Goeree.  

De raadsvragen inzake de presentatie ‘Landschapsprofiel 
Kop van Goeree’ beantwoorden middels een raadsbrief. 

Conform advies beslo-
ten. 

     

2.10  Z -22-141429/19200 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Advies tijdelijke subsidieregeling 
tegemoetkoming kosten controle 
coronatoegangsbewijzen 2022.  

De Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming kosten 
controle coronatoegangsbewijzen 
Goeree-Overflakkee 2022 vast te stellen. 

Conform advies beslo-
ten. 

     

2.11  Z -22-139479/19305 
Wethouder Markwat 

Advies commissie bezwaarschriften inzake 
bezwaren tegen omgevingsvergunning voor een 
appartementengebouw in Ouddorp.  

Conform advies van de commissie bezwaarschriften, de 
bezwaren ontvankelijk en ongegrond verklaren, onder ge-
lijktijdige vaststelling dat er geen sprake is van een over-
schrijding van de nominaal toegestane goothoogte, con-
form een concept-beslissing. 

Conform advies beslo-
ten. 

     

2.12  Z -21-137858/19259 
Wethouder Markwat 

Vaststellen wijzigingsplan Zandweg Achthuizen 
fase II.  

1. Vaststellen wijzigingsplan ‘Zandweg Achthuizen fase 
II’, zoals vervat in ‘NL.IMRO.1924.AHZandwegf2-
WP30’; 

2. Geen exploitatieplan vaststellen. 

Conform advies beslo-
ten. 
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2.13  Z -22-141030/19274 
Wethouder Feller 

Collegebesluit bezwaarschrift plaatsen laadpaal 
Molenzicht te Dirksland.  

Conform het advies van de commissie bezwaarschriften 
de bezwaarschriften niet-ontvankelijk 
verklaren, waarmee het verkeersbesluit gehandhaafd 
blijft. 

Conform advies beslo-
ten. 

     

2.14  Z -22-140765/19081 
Wethouder 
Bruggeman 

Vaststelling prestatiesubsidies 2021 en 2022.  1. Vaststellen prestatiesubsidie GO Sports Events t.b.v. 
jaarprogramma triathlon 2020; 

2. Vaststellen prestatiesubsidie GO Sports Events t.b.v. 
jaarprogramma triathlon 2021. 

Conform advies beslo-
ten. 

     

2.15  Z -22-140492/19270 
Wethouder Feller 

Afwijzen verzoek verkoop/gebruik grond Zeedijk 
te Stad aan 't Haringvliet.  

1. De verzoeken tot verkoop van de grond bij de Zeedijk 
in Stad aan ’t Haringvliet afwijzen. 

2. De verzoeken tot gebruik van de grond bij de Zeedijk 
in Stad aan ’t Haringvliet afwijzen. 

3. De afwijzingsbrieven verzenden. 

Conform advies beslo-
ten. 

     

2.16  Z -18-96732/19309 
Wethouder Markwat 

Raadsbrief aangaande Gebiedsontwikkeling 
Eerste Bekading.  

Instemmen met een raadsbrief en deze via de griffie doen 
toekomen aan de raad. 

Conform advies beslo-
ten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. 21 april 2022.  Besproken. 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Oecumenische herdenking d.d. 4 mei 2022 in de Emmaüskerk te Middelharnis. Vka. 

2. Voor bestuurders online expeditie veilige leefomgeving d.d. 30 juni 2022. Vka. 

3. Save the date De Holland Dag, Het ontstaan van het graafschap Holland d.d. 2 juli 2022. Vka. 

4. Uitnodiging Word Respect Gemeente 2022 d.d. 13 november 2022. Nader bespreken. 

     

5  Ter informatie:  / 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 12 april 2022. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2022. 
 
secretaris, burgemeester, 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman. 


