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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 22 februari 2022 aanvangstijd: 09:00 uur. 
 Aanwezig 

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 

Afwezig 

burgemeester 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 22 februari 2022. Agenda B&W d.d. 22 februari 2022 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  09:00 – 09:30 bijpraten Regiodeal. Conrad van Nimwegen. Presentatie gehouden. 

     

  10:00 – 10:30 Presentatie Direct Duidelijk. Esther Kleverlaan en Germa Laarman. Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -21-135291/19035 
Wethouder Markwat 

Reactie brief dorpsraad Den Bommel d.d. 15 
februari 2022.  

In te stemmen om een brief te sturen aan de dorps-
raad Den Bommel op basis van het 
beschreven voorstel om direct te communiceren 
met betreffende projectleiders. 

Conform advies besloten met 
dien verstande dat de brief nog 
aanpassing behoeft ter goedkeu-
ring van de portefeuillehouder. 
 

     

2.2  Z -21-137595/18445 
Wethouder 
Bruggeman 

Evaluatie steunfonds voor behoud van sport- 
en sociaal-culturele voorzieningen.  

1. Kennisnemen van de uitkomsten van de evalu-
atie. 

2. De inzet van het steunfonds te verlengen tot en 
met 30 juni 2022 door middel van het vaststel-
len van de volgende subsidieregelingen: 
a. steunfonds coronamaatregelen amateur-

sportaanbieders Goeree-Overflakkee 2022; 
b. steunfonds coronamaatregelen culturele 

sector Goeree-Overflakkee 2022; 

Conform advies besloten. 
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c. steunfonds coronamaatregelen vereni-
gingsgebouwen met en zonder binnen-
sportzaal Goeree-Overflakkee 2022; 

d. steunfonds coronamaatregelen overige so-
ciaal culturele verenigingen en afgelaste 
evenementen/activiteiten Goeree-
Overflakkee 2022. 

     

2.3  Z -21-133467/18634 
Wethouder 
Bruggeman 

Klanttevredenheidsonderzoek/ 
cliëntervaringsonderzoek wmo- en jeugdhulp 
2020.  

1. Kennisnemen van de resultaten van het cliënt-
ervaringsonderzoek Wmo- en Jeugdhulp 2020; 

2. Verzenden van een Raadsbrief; 
3. Verzenden van een brief aan de Adviesraad 

Sociaal Domein. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken   

2.4  Z -21-134123/19027 
Wethouder Feller 

Aanvullend Wob-verzoek NLGO.  Wob-verzoek inwilligen. Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -22-139987/18927 
Wethouder Markwat 

Vervangen reguliere bestrating door 
geluidsreducerende bestrating 
Handelskade/Kaai Oude-Tonge.  

Het college gaat akkoord met vervanging van be-
staande bestrating door geluidreducerende 
bestrating langs een deel van de Handelskade en 
Kaai te Oude-Tonge. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -21-138371/19015 
Wethouder 
Bruggeman 

Wijziging subsidieregeling kernsubsidie 
inzake herdenkingen.  

Instemmen met de voorgestelde wijziging van de 
Subsidieregeling kernsubsidie leefbaarheid en vita-
liteit Goeree-Overflakkee. 

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -21-137719/19007 
Wethouder Markwat 

Principeverzoek West Nieuwlandseweg te 
Ouddorp.  

1. In principe medewerking verlenen aan het wij-
zigen van de bestemming van ‘Agrarisch’ met 
waarden naar ‘Wonen’, voor de bedrijfswoning, 
op perceel A 643; 

2. In principe medewerking verlenen aan wijzin-
gen van de bestemming van ‘Agrarisch’ met 
waarden naar ‘Recreatie’ en ‘Groen’, (voor 2 
recreatiewoningen) op perceel A 1583; 

3. Verzoeker mededelen dat de realisatie van 
twee recreatiewoningen (na sloop van de 
bestaande recreatiewoning) op perceel A 1583 
mogelijk past binnen de regels van het 
vigerende bestemmingsplan en dat op dit per-
ceel geen medewerking wordt verleend aan 
plannen die buiten de regels van het bestem-
mingsplan vallen. 

Conform advies besloten. 
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2.8  Z -22-140666/19029 
Wethouder 
Bruggeman 

CA Instemmen Plan van Aanpak inkoop 
jeugdhulp (perceel D) in lokaal domein.  

Instemmen met plan van aanpak als start voor in-
koop Jeugdhulp (perceel D) in regio VPG. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -21-139233/19004 
Wethouder Markwat 

Schriftelijke vragen VKGO inzake openbare 
verlichting.  

In te stemmen met de beantwoording op de schrif-
telijke vragen van VKGO over de openbare 
verlichting en de raad hier, middels een raadsbrief, 
over te informeren. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -22-140674/19031 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Voorstel tot besluit opleggen last onder 
dwangsom huisvesten arbeidsmigranten 
Oranjestraat te Sommelsdijk.  

Besluiten tot het opleggen van een last onder 
dwangsom aan meneer daar hij arbeidsmigranten 
huisvest in een schuur op het perceel Oranjestraat 
te Sommelsdijk. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -20-121253/18559 
Wethouder Markwat 

Subsidieregeling prestatiesubsidie 
erfgoedinstellingen Goeree-Overflakkee.  

1. De Subsidieregeling erfgoedinstellingen Goe-
ree-Overflakkee vaststellen; 

2. De regeling publiceren op de gebruikelijke wij-
ze. 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -22-139759/19032 
Wethouder Markwat 

Principeverzoek wijzigen gebruik agrarische 
woningen Heerendijk en Heerenweg Oude-
Tonge.  

1. In principe medewerking verlenen aan het wij-
zigen van de bestemming van de twee 
woningen van ‘agrarisch’ naar ‘plattelandswo-
ning’; 

2. Verzoeker middels een brief informeren. om-
trent genomen besluit. 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -22-140641/19038 
Wethouder Markwat 

Raadstoezegging TZ 22.02.  Een raadsbrief verzenden. Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -21-135090/19030 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Beslissing op het bezwaarschrift.  Bezwaarschrift van Natural High Beheer B.V. (hier-
na: reclamant), tegen het besluit van 4 juni 
2021, waarbij een vergunning is verleend aan Kite 
Boarding Club Brouwersdam en Paul’s 
Kiteschule voor het bedrijfsmatig uitvoeren van 
sportactiviteiten, ongegrond verklaren, conform 
het advies van de commissie. 

Conform advies besloten. 
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2.15  Z -21-136314/18781 

Wethouder Feller 
Klanttevredenheids- en kwaliteitsonderzoek 
leerlingenvervoer 2021.  

Uw college wordt gevraagd: 
1. kennis te nemen van het uitgevoerde klantte-

vredenheids- en kwaliteitsonderzoek 
leerlingenvervoer 2021; 

2. in te stemmen met het voorstel om in samen-
werking met de vervoerders en het cluster leer-
lingenvervoer de aangedragen aandachts- en 
verbeterpunten uit het rapport Rapportage on-
derzoek Goeree-Overflakkee 2021 door te voe-
ren om de kwaliteit van het 
leerlingenvervoer te verbeteren en de klantte-
vredenheid te verhogen. 

Conform advies besloten. 

     

3  Klankbordgroep Duurzaamheid en Klank-
bordgroep Sociaal Domein d.d. 17 februari 
2022. 

 Besproken. 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Mail 16 februari 2022 d.d. NL doet 2022. Vka. 

     

5  Ter informatie:  / 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 15 februari 2022. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 februari 2022. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


