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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 19 mei 2020 aanvangstijd: 09:00 uur. 
 

Aanwezig 

Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman burgemeester 

De heer W.M. van Esch secretaris 

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 Openbare Werken 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 19 mei 2020. Agenda B&W d.d. 19 mei 2020 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -20-
122362/15465 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Advies verlenen (meerjarige) 
stookontheffing Nederlandse Toeristen 
Kampeer Club.  

Het college adviseren om een meerjarige 
stookontheffing te verlenen op grond van artikel 
5:34 lid 3 Algemene plaatselijke Verordening 
Goeree-Overflakkee 2016 (hierna: Apv).  

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -20-
122704/15524 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Ingebrekestelling wegens onbeantwoord 
handhavingsverzoek Koningspleisterplaats.  

Besluiten tot het afwijzen van zowel het hand-

havingsverzoek alsmede de ingebrekestelling 

conform concept besluit. 
  

Conform advies besloten. 

     

2.3  
 
 
 
 

 

Z -20-
122955/15574 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Tijdelijke verplaatsing markt Sommelsdijk.  1. De markt van Sommelsdijk tijdelijk te 
verplaatsen naar het parkeerterrein aan de 
Nieuwstraat te Middelharnis; 

2. Het inrichtingsplan van het marktterrein aan 
de Nieuwstraat vaststellen; 

3. De gemeenteraad informeren via raadsbrief.  

Conform advies besloten waarbij wethouder 
Both de gemaakte opmerkingen nog ambte-
lijk doorspreekt. 
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2.4  Z -20-
121971/15478 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Aanvraag formulier incidentele subsidie 
Deltawind.  

1. In te stemmen met het verlenen van een in-
cidentele subsidie aan Coöperatie Deltawind; 

2. Coöperatie Deltawind te informeren over dit 
besluit en de voorwaarden via brief.  

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -18-
103245/15496 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Ontwerp Concept Regionale 
Energiestrategie Goeree-Overflakkee.  

1. Voorlopig concept RES Goeree-Overflakkee 
vast te stellen; 

2. Raadsbrief te versturen.  

Conform advies besloten, na een kleine 
tekstuele aanpassing in de tekst. 

     

2.6  Z -19-
110910/15464 
Wethouder 
Bruggeman 

Aanvraag prestatiesubsidie 2020 incl. 
meerjaren begroting.  

Aanvraag structurele prestatiesubsidie ‘20 Ons 
Dorpshuis voor huurlasten voorlopig toekennen. 
  

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -20-
122280/15461 
Wethouder Feller 

Kadernota 2021.  De Kadernota 2021 ter behandeling en 
vaststelling aan te bieden aan de raad.  

Conform advies besloten na een paar tek-
stuele aanpassingen. 

     

2.8  Z -20-
121948/15520 
Wethouder Feller 

Verkeerscirculatie rond havenkom 
Middelharnis.  

1. Besluiten eenrichtingsverkeer voor 
gemotoriseerd verkeer in te stellen in de 
Spuistraat te Middelharnis waarbij de 
geslotenverklaring voor vrachtverkeer op de 
Spuistraat gehandhaafd blijft; 

2. De gemeenteraad hierover te informeren via 
een informerende raadsbrief; 

3. Dit besluit via een bewonersbrief met de 
indieners te communiceren.  

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -20-
122569/15500 
Wethouder 
Markwat 

Statement sterke dorpen en steden van  
drie landelijke regio's.  

Instemmen met het voorliggende statement met 
begeleidende brief en dit doen toekomen aan 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Het 
statement ter kennisneming voorleggen aan de 
gemeenteraad.  

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken   

2.10  Z -20-
122058/15518 
Burgemeester 

Begroting 2021 en 1e begrotingswijziging 
2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
(VRR).  

U wordt voorgesteld om: 

1. De 1e begrotingswijziging 2020 en de begro-

Conform advies besloten. 
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Grootenboer-
Dubbelman 

ting 2021 van de Veiligheidsregio Rotter-

dam-Rijnmond (VRR) voor te leggen aan de 

gemeenteraad en voor te stellen in te 

stemmen met de voorgelegde 1e begro-

tingswijziging 2020 en de begroting 2021; 

2. De raad voor te stellen om in te stemmen 

met de reeds door u geformuleerde en 

zienswijze; 

3. De begroting 2021 van de VRR te verwer-

ken in de begroting 2021 van de gemeente 

Goeree-Overflakkee en hierbij ook rekening 

te houden met het meerjarenperspectief; 

4. De raming voor de invoering van de Wnra, 

ten behoeve van onze brandweervrijwil-

ligers, te reserveren in onze begroting 2021.  
     

2.11  Z -18-
105761/15556 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Opgelegde lasten onder dwangsom 
wegens ontoereikende brandmeld- en 
ontruimingsinstallaties in Ouddorp.  

Handhavingsbesluit intrekken, conform concept-
besluit.  

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -17-
86254/15473 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Melding toezegging /registratienummer 510 
Historische bomenrij op de buitendijk van 
Zuid-Oostflakkee.  

De gemeenteraad middels raadsbrief te informe-
ren over de actuele stand van zaken. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -20-
121868/15550 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Raadsvragen kosten RES.  Raadsbrief inzake beantwoording vragen kosten 
RES te versturen.  

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -20-
122337/15503 
Wethouder 
Bruggeman 

Continuering zorg gedurende coronacrisis.  1. Instemmen met de voorgestelde wijze van 
doorbetaling voor de Wmo en Jeugdhulp lo-
kaal en PGB’s; 

2. Instemmen met de voorgestelde wijze van de 
vergoeding van meerkosten die naar aanlei-
ding van het coronavirus gemaakt worden 

Conform advies besloten. 
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door Wmo-, Jeugdzorg- en PGB-aanbieders.  

3. Kennisnemen van de wijze waarop de GRJR 
en centrumgemeente Nissewaard invulling 
geven aan de richtlijnen omtrent de conti-
nuïteit van financiering van Wmo en Jeugd-
zorg. 

     

2.15  Z -20-
122488/15544 
Wethouder 
Bruggeman 

Beantwoording schriftelijke vragen Groep 
Jan Zwerus over de invoering van het 5G 
netwerk.  

Een brief met de beantwoording van de vragen 
over de invoering van het 5G netwerk naar de 
raad sturen.  

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -20-
120082/15458 
Wethouder Feller 

Afwijzen verzoek verkoop grond achter 
Breenstraat te Goedereede (onrechtmatig 
grondgebruik).  

1. Verzoek verkoop grond afwijzen; 
2. Verhuur grond is mogelijk, zolang grondge-

bruiker in de woning woont. 

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -17-
82362/15495 
Wethouder Feller 

Afwijzen verzoek verkoop grond naast 
Stoofweg te Ouddorp.  

1. Verzoek verkoop grond afwijzen; 
2. Verhuur grond is mogelijk, zolang grondge-

bruiker in de woning woont. 

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -20-
121375/15555 
Wethouder Feller 

Informatiebrief AHC Stedin inzake 
Langetermijnfinanciering.  

Informatiebrief AHC Stedin voor kennisgeving 
aannemen. 

Conform advies besloten. 

     

2.19  Z -20-
120734/15396 
Wethouder 
Markwat 

Advies principeverzoek Onwaardsedijk 
(nabij nr. 2).  

Geen medewerking verlenen aan het bouwen 
van een zorgcomplex aan de Onwaardsedijk 
(nabij nr. 2) te Dirksland. 

Conform advies besloten. 

     

2.20  Z -19-
114699/15442 
Wethouder 
Markwat 

Besluit op verzoek tegemoetkoming 
planschade Zernikeweg. 

1. Besluiten om geen tegemoetkoming in plan-
schade uit te keren; 

2. De aanvrager en derde belanghebbende 
middels een brief te informeren over het ge-
nomen besluit.  

Conform advies besloten. 

     

2.21  Z -20-
122157/15513 
Wethouder 
Markwat 

Beantwoording raadsvraag De Oude Werf 
Middelharnis.  

In te stemmen met de raadsbrief over 
beantwoording raadsvraag De Oude Werf 
Middelharnis.  

Conform advies besloten. 
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2.22  Z -20-
121992/15523 
Wethouder 
Markwat 

Uitvoering baggerwerkzaamheden 
havenkanalen Ooltgensplaat en Oude-
Tonge.  

1. € 875.000,-- ter beschikking stellen voor 
baggeren havenkanalen Ooltgensplaat & 
Oude-Tonge; 

2. In te stemmen met de dekking zoals 
voorgesteld onder ‘kosten/baten/dekking’ en 
deze te verwerken in de eerste tussentijdse 
rapportage 2020.  

Conform advies besloten. 

     

2.23  Z -20-
122593/15536 
Wethouder 
Markwat 

Brief gemeenteraad Diemen zorgen over 
mogelijkheid huurverhogingen per 1 juli 
2020.  

De brief van de gemeenteraad van Diemen, 
inzake de mogelijke huurverhoging ter 
kennisneming voorleggen aan de gemeenteraad 
met de mededeling dat de geplande 
huurverhoging van Oost West Wonen ruim 
binnen het inflatiepercentage voor 2019 blijft.  

Conform advies besloten. 

     

2.24  Z -19-
116434/15541 
Wethouder 
Markwat 

Vaststellen wijzigingsplan camping de 
Grevelingen.  

1. Het wijzigingsplan ‘Uitbreiding Camping de 
Grevelingen’, als vervat in GML-bestand 
NL.IMRO.1924.TGEdeGrevelingen-WP30, 
met bijbehorende regels ongewijzigd vast te 
stellen; 

2. Vooruitlopend op het onherroepelijk worden 
van het bestemmingsplan werkzaamheden 
uit te voeren.  

Conform advies besloten. 

     

2.25  Z -19-
118086/15547 
Wethouder 
Markwat 

Besluit intrekken omgevingsvergunning 
97/B 105 oprichten stal Heintjesweg te 
Achthuizen.  

De op 25 augustus 1997 verleende 
omgevingsvergunning met kenmerk 97/B 105 
oprichten stal op het perceel Heintjesweg te 
Achthuizen intrekken.  

Conform advies besloten. 

     

2.26  Z -20-
122024/15551 
Wethouder 
Markwat 

Bestemmingsplan Galatheseweg te 
Achthuizen in ontwerp ter inzage leggen.  

1. Het bestemmingsplan 'Galatheseweg te 
Achthuizen' voor een periode van zes 
weken ter inzage leggen: 

2. Instemmen met Anterieure Exploitatie 
overeenkomst.  

Conform advies besloten. 

     

2.27  Z -19-
117792/15554 
Wethouder 
Markwat 

Intrekken omgevingsvergunning OV2012-
0138 wijzigen kozijn zijgevel 
Doetinchemsestraat te Middelharnis.  

De op 28 augustus 2012 verleende 
omgevingsvergunning met kenmerk OV2012-
0138 voor het wijzigen van het kozijn in de 
zijgevel van de Pastorie HHG Middelharnis-

Conform advies besloten. 
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Sommelsdijk op het perceel Doetinchemsestraat 
te Middelharnis intrekken.  

     

3  Raadsvergadering d.d. n.v.t.  N.v.t. 

     

4  Uitnodigingen   

  1. Mededeling bevestigingsdienst en intrededienst ds. C.W. Hoek d.d. 14 juni 2020. V.k.a. 

  

5  Rondvraag.  -- 

     

6  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     
7  Notulen d.d. 19 mei 2020. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2020. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


