Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee
d.d. 2 maart 2021 aanvangstijd: 09:00 uur.
Aanwezig
Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman
De heer W.M. van Esch
De heer D.A. Markwat
De heer P. Feller
De heer B.J. Bruggeman
Mevrouw T.C. Both-Verhoeven
Ag.
Reg.nr.
Nr.
1

burgemeester
gemeentesecretaris
wethouder Ruimte & Wonen
wethouder Financiën
wethouder Sociaal Domein
wethouder Economische Zaken

Onderwerp

Advies

Besluit

Agenda B&W d.d. 2 maart 2021.

Agenda B&W d.d. 2 maart 2021 vaststellen.

Vastgesteld.

09:00 – 09:30 Presentatie TVW en Participa- Esther Slegh, Meis Broeders, Erik Roetie.
land en Ward Mouwen.
10:00 – 10:30 Presentatie integrale aanpak Meis Broeders.
verslaving.
2
2.1

2.2

Z -20-127089/17116
Burgemeester
GrootenboerDubbelman

Z -21-130494/17043
Wethouder BothVerhoeven

Bespreekstukken
Advies inzake de kerkklok van Dirksland.

Visie op de warmtetransitie GoereeOverflakkee 2021.

Presentatie gehouden.
Presentatie gehouden.

Voorgesteld wordt om het verzoek om te Conform advies besloten, waarbij de uitgaande
brieven nog dienen te worden aangepast ter
handhaven op het slaan van de Dirkslandse kerkklok tussen 22:00 en 08:00 af goedkeuring van de portefeuillehouder.
te wijzen.
1. Kennis te nemen van de visie op de
warmtetransitie voor GoereeOverflakkee
2. Deze via een raadsadvies ter vaststelling voor te leggen aan de Gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee.
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Conform advies besloten.

Ag.
Reg.nr.
Nr.

Onderwerp

Advies

Besluit

3. Bij vaststelling van deze visie door de
Gemeenteraad, de organisatie opdracht te geven voor het opstellen
van een aanpak voor uitvoering van
deze visie voor de komende vijf jaar.
2.3

Z -21-130495/17059
Wethouder BothVerhoeven

2.4

Z -20-124655/17105
Ambtelijke reactie op evaluatierapport
Wethouder Bruggeman SRGO.

2.5

Z -20-126517/16860
Wethouder Feller

Kaders Participatie Klimaatkrachtig GoereeOverflakkee 2021.

1. Akkoord gaan met de formulering van Conform advies besloten.
de gemeentelijke participatiekaders
voor de participatieaanpak Klimaatkrachtig GO.
2. Deze ter besluitvorming voorleggen
aan de Gemeenteraad van GoereeOverflakkee via een raadsvoorstel.
Kennisnemen van ambtelijke reactie op
het evaluatie- en adviesrapport SRGO –
gemeente Goeree-Overflakkee.

College advies wijziging opstapplaatsen
1. De opstapplaats voor het leerlingenleerlingenvervoer in Dirksland, Mauritshof en
vervoer in Dirksland, hoek Irenelaan
Melissant, Kerkhofweg.
en Bosdreef ter hoogte van Mauritshof op te heffen;
2. De opstapplaats voor het leerlingenvervoer in Melissant, brandweerkazerne Kerkhofweg te wijzigen naar de
bushalte N215;
3. De onder 1 en 2 genoemde wijzigingen door te voeren na de meivakantie, met ingang van 10 mei 2021;
4. Dit besluit te versturen aan de ouder(s) / verzorgers van deze leerlingen om hen van de opheffing op de
hoogte te stellen en de nieuwe opstapplaats voor deze leerlingen mee
te delen;
5. De Gemeentelijke Vervoerscentrale
Zeeland, de GVC, op de hoogte te
brengen en de wijziging van de opstapplaatsen;
6. De onder 2 genoemde wijziging te
communiceren met Connexxion.
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Conform advies besloten.

Conform advies besloten, met dien verstande
dat de wijziging in Melissant pas ingaat op het
moment dat de weg/nieuwe definitieve bushalte daar klaar is.

Ag.
Reg.nr.
Nr.

Onderwerp

Advies

Besluit

2.6

Z -20-125148/16778
Wethouder Markwat

Realiseren Chaletpark op perceel Spuidijk te 1. Geen medewerking verlenen aan het Conform advies besloten.
Ooltgensplaat.
voorliggende verzoek voor huisvesting werknemers
2. Aanvrager door middel van een brief
informeren.

2.7

Z -21-130887/17096
Wethouder Markwat

Aanwijzen Bestuurlijke afvaardiging
Regionale Tafel Asielopvang.

2.8

Z -20-125400/16625
Kosten verbouwing ten behoeve van
Wethouder Bruggeman Bibliotheek.

1. Kennis nemen van de verkenning
Conform advies besloten.
naar het inpassen van de Bibliotheek
in het Diekhuus;
2. De voorkeur uit te spreken voor optie
2, onder voorbehoud van de praktische haalbaarheid i.r.t. de huidige
gebruikers van het Diekhuus;\
3. De intentie uit te spreken de verduurzaming van het gebouw hierin mee te
nemen en de
mogelijkheid tot verduurzaming verder uit te werken;
4. De raad middels een concept raadsbrief informeren.

2.9

Z -20-126579/17073
Burgemeester
GrootenboerDubbelman

1. Het projectplan Integrale Aanpak
Conform advies besloten.
Verslaving vast te stellen en over te
gaan tot de uitvoering van dit plan;
2. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over het
besluit t.a.v. het projectplan Integrale
Aanpak Verslaving.

Projectplan Integrale aanpak verslaving.

Overgaan tot aanwijzing van de portefeuillehouder Wonen of Sociaal Domein
als afgevaardigde en als reserve afgevaardigde voor de Regionale Tafel Asielopvang. Aanwijzen van ambtelijke vertegenwoordiging en of een coördinerend
gemeentesecretaris gewenst is.
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Het college besluit dat de portefeuillehouder
Wonen zal deelnemen aan de Regionale Tafel
Asielopvang. De portefeuillehouder Sociaal
Domein zal als plaatsvervanger optreden.
Voorshands wordt een coördinerend gemeentesecretaris nog niet aangewezen. Wanneer
die nodig mocht zijn zal de Kring van Gemeentesecretarissen iemand aanwijzen.

2.10 Z -21-130920/17153
Burgemeester
GrootenboerDubbelman

2.11 Z -21-129032/17077

Conformstukken:
Verzoek kenbaar maken wensen en
bedenkingen inzake deelname aan en
ondersteuning van de publiek private
Stichting FERM.

Wijziging subsidieregeling kernsubsidie

U wordt voorgesteld om aan onze geConform advies besloten.
meenteraad het besluit van het AB van de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond om
aan te sluiten bij de Stichting FERM kenbaar te maken en te adviseren om geen
wensen en/of bedenkingen tegen dit besluit kenbaar te maken.
Subsidieregeling kernsubsidie leefbaar-

Wethouder Bruggeman leefbaarheid en vitaliteit Goeree-Overflakkee. heid en vitaliteit Goeree-Overflakkee te

Conform advies besloten.

wijzigen.
2.12 Z -20-128499/17091

Advies inzake een bezwaar.

Geadviseerd wordt om te beslissen in lijn Conform advies besloten.
met het advies van de commissie. Geadviseerd wordt om het bezwaar van reclamante niet-ontvankelijk te verklaren en
het bestreden besluit in stand te laten.

2.13 Z -21-130079/17137

Inzet Sportteam eerste halfjaar 2021.

Kennisnemen van de memo ‘Planning
werkzaamheden Sportteam GO eerste
halfjaar 2021’.

Conform advies besloten.

2.14 Z -20-126107/17085

Aanpak nieuwe Nota Grondbeleid.

Kennis nemen van de aanpak om te komen tot een nieuwe Nota Grondbeleid.

Conform advies besloten.

2.15 Z -20-127529/17035

Principeverzoek West Nieuwlandseweg te
Ouddorp.

Conform advies besloten.
1. In principe een positieve grondhouding aannemen voor zover het initiatief betrekking heeft op het omzetten
van de boerderij aan de West Nieuwlandseweg te Ouddorp in een reguliere woning of een groepsaccommodatie;
2. In principe geen medewerking verlenen aan het oprichten van 2 extra recreatiewoningen op het perceel kadastraal bekend Ouddorp, sectie A,

Wethouder Bruggeman

Wethouder Bruggeman

Wethouder Feller

Wethouder Markwat
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nummer 1583;
3. In principe geen medewerking verlenen aan het oprichten van Tiny houses of extra verblijfsrecreatiewoningen op het perceel kadastraal bekend
Ouddorp, sectie H, nummer 21;
4. Geen medewerking verlenen aan het
verzoek om deel te nemen aan brainstormsessies teneinde het plan verder
te ontwikkelen.
2.16 Z -20-119021/17095

Collegeverklaring DigiD en Suwinet en
verantwoordingsrapportages BAG, BGT en
BRO ENSIA 2020.

2.17 Z -20-123578/17114

Vaststellen bestemmingsplan Krammerdijk te 1. De gemeenteraad adviseren het be- Conform advies besloten.
Achthuizen.
stemmingsplan Krammerdijk te Achthuizen, zoals vervat in NL. IMRO.
1924.AHZKrammerdk5-BP30, vast te
stellen;
2. De gemeenteraad verder te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen.

2.18 Z -21-129738/17142

Het wijzigingsplan Koninginnelaan te
Sommelsdijk ter inzage leggen.

Wethouder Markwat

Wethouder Markwat

Wethouder Markwat

Conform advies besloten.
Voorstel voor Directie:
De documenten voor kennisgeving aannemen en voorleggen aan het college:
- collegeverklaring ENSIA inzake DigiD
en Suwinet inclusief bijlagen en verbeterplan;
- verantwoordingsrapportage Basisregistratie Adressen en Gebouwen
(BAG);
- verantwoordingsrapportage Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT);
- verantwoordingsrapportage Basisregistratie Ondergrond (BRO).

1. Het wijzigingsplan Koninginnelaan te
Sommelsdijk zoals vervat in
NL.IMRO.1924.SMD-Konlaan26WP20, in ontwerp ter inzage leggen
2. Instemmen met anterieure exploitatieovereenkomst.
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Conform advies besloten.

2.19 Z -19-113629/17143
Wethouder Markwat

Uitspraak rechtbank inzake verleende
1. Uitspraak voor kennisgeving aanne- Conform advies besloten.
omgevingsvergunning voor een schuur met
men;
daarin twee recreatie-appartementen, een
2. Geen hoger beroep indienen;
garage en een berging aan de Dijkstelweg te 3. Nieuwe beslissing op bezwaarschrift
Ouddorp.
nemeconform een concept-besluit;
4. Uitgebreide voorbereidingsprocedure
starten.

3

Raadsvergadering d.d. 4 maart 2021.

Besproken.

4

Uitnodigingen:
1. Save the date regiosessie omgevingsveiligheid in ZH d.d. 17 maart
2021.

Vka.

5

Ter informatie:

--

6

Rondvraag.

--

7

Terugblik agenda’s collegeleden.

Besproken.

8

Notulen d.d. 2 maart 2021.

n.v.t.

Vaststellen.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 2 maart 2021.
secretaris,
W.M. van Esch

burgemeester,
mr. A. Grootenboer-Dubbelman
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Vastgesteld.

