
Vergadering B&W d.d. : 20 april 2021 
Pagina : 1 van 6 

 
 
 

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 20 april 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. 20 april 2021. Agenda B&W d.d. 20 april 2021 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  9:00 – 9:30  
Presentatie startnotitie Grondbeleid. 

Carolien Kransse en Guido Mertens. Presentatie gehouden. 

     

  10:00 – 10:30  
Presentatie update implementatietraject 
Omgevingswet. 

Arianda Phaff, Jan den Braber, Bart de Kuijper,  
Conrad van Nimwegen. 

Presentatie gehouden. 

     

  11:00 – 11:30  
Presentatie stand van zaken RES. 

Erik Roeland en de heer R. Savelberg van  
Berenschot. 

Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -21-
132301/17364 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Regionale Energiestrategie 1.0.  1. In te stemmen met de RES 1.0; 
2. Ter vaststelling voor te leggen aan de ge-

meenteraad; 
3. De vervolgacties van de gemeente te inven-

tariseren. 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -13-
09908/17400 
Wethouder Both-

Stand van zaken Getij Grevelingen.  Een brief over de stand van zaken Getij Greve-
lingen verzenden aan de raad. 

Conform advies besloten. 
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Verhoeven 

     

2.3  Z -20-
126107/17362 
Wethouder Feller 

Strategische notitie Nota Grondbeleid.  1. Kennis nemen van de Strategische notitie 
Nota Grondbeleid en de geformuleerde 
uitgangspunten onderschrijven; 

2. De Strategische Notitie via de griffie aan de 
raad doen toekomen ter voorbereiding op 
d.d. 22 april a.s. 

Conform advies besloten. 

     

2.4  Z -21-
132342/17377 
Wethouder Feller 

Kapitaalverstrekking Stedin - voorstel 
uitgifte preferente aandelen.  

1. In te stemmen met de Statutenwijziging en 
de wijziging van het aandeelhoudersconve-
nant geagendeerd op de AvA van Stedin op 
25 juni 2021; 

2. In te stemmen met het besluit tot uitgifte van 
cumulatief preferente aandelen voor maxi-
maal € 200 mln, geagendeerd op de AvA 
van Stedin van 25 juni 2021; 

3. Onder de voorwaarde van instemming door 
de gemeenteraad, in te stemmen met de 
verkrijging van cumulatief preferente aande-
len, op basis van de huidige aandelenver-
houding van 1,24% van de gehouden aan-
delen; 

4. Het besluit ter instemming voor te leggen 
aan de gemeenteraad conform een concept 
raadsvoorstel (17); 

5. In te stemmen met de verzending als bijlage 
bij het raadsvoorstel van de aanbiedings-
brief van de aandeelhouderscommissie (B), 
de brief van Stedin met het voorstel voor 
uitgifte van de preferente aandelen (A), pre-
sentatie Stedin “Financieel gezond in de 
energietransitie” (12) en het AHC-advies 
(14); 

6. Geheimhouding op te leggen met betrekking 
tot, het rapport Lange Termijn Financiering 
Stedin (11), samenvatting rapport Roth-
schild & Co (15) en samenvatting rapport 
Capitium (16) als bijlagen bij het raadsvoor-

Conform advies besloten. 
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stel en deze stukken ter inzage leggen bij de 
behandelend ambtenaar. 

     

2.5  Z -21-
130760/17404 
Wethouder Feller 

Antwoord op brief ARAG namens cliënt 
betreft verkeersproblematiek 
Oudelandsedijk.  

Het college besluit in te stemmen met een con-
ceptbrief als reactie op het verzoek tot het ne-
men van nemen een verkeersbesluit over de 
Oudelandsedijk, tussen de Mariniersweg en de 
Schinkelweg te Oude-Tonge. 

Conform advies besloten. 

     

     

2.6  Z -20-
123681/17402 
Wethouder 
Markwat 

Afhandeling ontwikkeling De Goede Ree 
Sommelsdijk.  

1. In principe af te wijken van het welstands-
advies voor de ontwikkeling van de appar-
tementen in het plan De Goede Ree Som-
melsdijk; 

2. In te stemmen met het voorstel voor het 
verwerken van de cultuurhistorische ele-
menten in plan De Goede Ree Sommels-
dijk; 

3. In te stemmen met het verkopen van een 
strook grond conform een tekening; 

4. In te stemmen met het gewijzigd aansluiten 
van het HWA in de Prinsessenlaan; 

5. Een conceptbrief aan BPD verzenden. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken:   

2.7  Z -20-
128887/17375 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Intrekking diverse regelingen.  1. In te trekken: 
a. de Hardheidsclausule leges peuters-

peelzalen; 
b. het Informatiebeveiligingsplan BRP en 

Waardedocumenten; 
c. de Uitvoeringsregeling toeristenbelas-

ting 2014. 
2. De raad voor te stellen in te trekken: 

a. de Brandbeveiligingsverordening Goe-
ree-Overflakkee; 

b. de Geurverordening Tonisseweg te Ou-
de-Tonge; 

c. de Verordening bedrijveninvesterings-
zone Korteweg en Deltahaven Binnen 

Conform advies besloten. 
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Stellendam 2016; 
d. de Verordening persoonsgebonden 

budget begeleid werken Wet sociale 
werkvoorziening Goeree-Overflakkee; 

e. de Verordening verrekening bestuurlijke 
boete bij recidive Goeree-Overflakkee 
2015. 

     

2.8  Z -20-
127681/17392 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Voorstel tot het nemen van een 
invorderingsbesluit.  

Besluiten tot invorderen van de van rechtswege 
verbeurde dwangsom tot een bedrag van € 
17.500,-. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -21-
131204/17393 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Verzoek om handhavend op te treden 
tegen alle gebruiks- en bouwactiviteiten op 
een bedrijfsperceel in Oude-Tonge.  

Verzoek afwijzen, conform een concept-besluit. Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -21-
131495/17294 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Beantwoording schriftelijke vragen VKGO 
inzake overlast bomen Prins Bernhardlaan 
Middelharnis.  

Instemmen met de beantwoording van de schrif-
telijke vragen VKGO-fractie inzake 
bomenoverlast Prins Bernhardlaan Middelharnis 
middels een raadsbrief. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -21-
131879/17410 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Concrete plannen Stad Aardgasvrij nav 
brief inwoners.  

Kennis te nemen van in de notitie genoemd 
voorstel. 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -21-
131302/17185 
Wethouder 
Bruggeman 

Benoeming nieuw lid/penningmeester 
Cliëntenraad Participatiewet & WSW.  

1. Mevrouw Thijssen per 1 januari 2021 eervol 
ontslaan uit de cliëntenraad PW/WSW; 

2. Mevrouw Voorsluis benoemen tot lid van de 
cliëntenraad PW/WSW; 

3. De betreffende leden schriftelijk informeren; 
4. De cliëntrenraad PW/WSW per mail infor-

meren. 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -21-
130493/17299 

Vaststelling prestatiesubsidie PSZ Prinses 
Amalia 2020.  

1. De subsidie aan Stichting Christelijke Peu-
terspeelzaal “Prinses Amalia” over 2020 

Conform advies besloten. 
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Wethouder 
Bruggeman 

wegens gewijzigde subsidiesystematiek 
vanaf augustus 2020 over twee periodes 
vaststellen, te weten de periode januari tot 
en met juli 2020 en de periode augustus tot 
en met december 2020; 

2. Stichting Christelijke Peuterspeelzaal “Prin-
ses Amalia” middels een vaststellingsbe-
schikking informeren over de hoogte van 
deze subsidie. 

     

2.14  Z -21-
131828/17315 
Wethouder 
Bruggeman 

Pilot Kibeo Hbo'er in de kinderopvang 
2021.  

1. Instemmen met de pilot en plan van aanpak 
hbo’er in de kinderopvang gemeente Goe-
ree-Overflakkee van Kibeo en de bijbeho-
rende begroting; 

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

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -21-
131229/17343 
Wethouder 
Markwat 

Reactie op email van betrokkene namens 
Natuurlijk Ouddorp.  

Reageren op de email van betrokkene namens 
de Stichting Natuurlijk Ouddorp door middel van 
een conceptbrief. 

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -15-
48346/17356 
Wethouder 
Markwat 

Aanstelling programmamanager 
Landschapstafel.  

1. Voorgesteld wordt in te stemmen met de 
opdrachtverlening voor het programmama-
nagement Landschapstafel Haringvliet aan 
project- en adviesbureau Wim van Hooff; 

2. Portefeuillehouder D. Markwat, zijnde voor-
zitter van de Landschapstafel Haringvliet, 
machtigen de overeenkomst namens de 
partijen te ondertekenen. 

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -20-
128367/17396 
Wethouder 
Markwat 

Advies commissie bezwaarschriften inzake 
bezwaar tegen het niet in behandeling 
nemen van een vergunningaanvraag voor 
het plaatsen van een dakkapel in 
Stellendam.  

Conform adviescommissie, de bezwaren ge-
grond verklaren ten aanzien van de motivering 
en voor het overige ongegrond verklaren, con-
form een concept-besluit, waarin wordt voorzien 
van een daadkrachtige motivering. 

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -21-
130480/17409 

Advies commissie bezwaarschriften inzake 
bezwaar tegen een omgevingsvergunning 

Conform advies commissie bezwaarschriften, de 
bezwaren niet- ontvankelijk verklaren, conform 

Conform advies besloten. 
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Wethouder 
Markwat 

voor een erfafscheiding in Sommelsdijk.  een concept-besluit. 

     

3  Dialoogavond d.d. 15 april 2021.  Besproken. 

     

4  Uitnodigingen:  / 

     

5  Ter informatie:   

  1. Mail vaststellingsovereenkomst en fondsvorming Windpark Krammer BV 
d.d. 15 april 2021. 

Besproken. 

  a. Mailbericht vaststellingsovereenkomst Windpark Krammer.  

  b. Ondertekende overeenkomst WPK.  

  2. Mailverkeer inzake verkeersveiligheidscampagnes d.d. 1 februari tot 15 maart 2021. Besproken. 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d.20 april 2021. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 20 april 2021. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


