Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee
d.d. 23 maart 2021 aanvangstijd: 10:00 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
2
2.1

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

Onderwerp

Advies

Besluit

Agenda B&W d.d. 23 maart 2021.

Agenda B&W d.d. 23 maart 2021 vaststellen.

Vastgesteld.

De gemeenteraad middels een raadsbrief informeren over de actuele stand van zaken
met betrekking tot de uitvoering van maatregelen in het kader van het project N59.

Conform advies besloten.

Z -17-91558/17274
Wethouder Feller

Bespreekstukken
Raadsbrief betreffende voortgang project
N59.

2.2

Z -18-95560/17034
Wethouder Markwat

Beveiliging geschutstoren Fort Prins
Frederik.

Instemmen met opdrachtverlening voor het aan- Conform advies besloten.
leggen van het camerasysteem.

2.3

Z -20-127048/17261
Wethouder Markwat

Principeverzoek wijzigen bestemming van
Lieve Vrouwepoldersedijk te Stad aan 't
Haringvliet.

1. In principe medewerking verlenen aan het
wijzigen van de bestemming van ‘Bedrijf’
naar ‘Wonen’;
2. Het toepassen van de functieaanduiding
opslag met betrekking tot de aanwezige
schuren/opslagloodsen;
3. In principe medewerking verlenen met de
aanvraag van een tijdelijke omgevingsvergunning betreft het gebruik van de bedrijfs-
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Conform advies besloten.

Ag.
Reg.nr.
Nr.

Onderwerp

Advies

Besluit

woning. Op grond van artikel 4 lid 9 van bijlage II Besluit omgevingsrecht (kruimelgevallenregeling);
4. Aanvrager informeren over genomen principebesluit, door middel van een brief.
Conformstukken
Besluit op verzoek tot handhaving.

2.4

Z -21-130215/17093
Burgemeester
GrootenboerDubbelman

2.5

Z -21-129975/17245
Burgemeester
GrootenboerDubbelman

Besluit op verzoek om handhaving.

2.6

Z -20-127681/17276
Burgemeester
GrootenboerDubbelman

Last onder bestuursdwang situatie Koolweg Besluiten om:
Conform advies besloten.
te Ouddorp.
1. Aan de overtreder de last op te leggen, inhoudende het binnen één week na de verzenddatum van dit besluit verwijderen en
verwijderd houden van het in strijd met artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder b van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Hierna: Wabo) in samenhang met artikel 11
Planregels van de aangebrachte grond op
de zandwal gelegen aan de zuidkant van
het perceel kadastraal Ouddorp, sectie H,
nummer 593, waarbij de kruin van de bestaande zandwal (humuslaag) niet beschadigd;
2. Bij het niet voldoen aan de last door de
overtreder, met toepassing van bestuursdwang, zelf overgaan tot het uitvoeren van
de onder 1 genoemde last.

2.7

Z -21-129150/16909
Wethouder Both-

Collegeadvies beantwoording Schriftelijke

Besluiten om het verzoek tot handhaving af te
wijzen.

Conform advies besloten.

Het verzoek om handhaving van meneer af te
wijzen.

Conform advies besloten.

1. Akkoord te gaan met beantwoording van de Conform advies besloten.
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Ag.
Reg.nr.
Nr.

Onderwerp

Advies

Verhoeven

vragen Fractie Eiland van Vrijheid inzake
Proeftuin Stad aan 't Haringvliet.

schriftelijke vragen van Eiland van Vrijheid
inzake Proeftuin Stad aan ’t Haringvliet;
2. De beantwoording te overleggen met de
Gemeenteraad middels een brief.

2.8

Z -20-121971/17189
Wethouder BothVerhoeven

Verruimen termijn toekenning incidentele
1. Ivm coronamaatregelingen verlengen van
subsidie Deltawind ivm coronamaatregelen.
de einddatum voor de incidentele subsidie
aan Deltawind naar 31 september 2021
middels een brief;
2. Kennis te nemen van de stand van zaken
m.b.t. de besteding van de subsidie.

2.9

Z -20-128093/16939
Wethouder
Bruggeman

Overgangsregeling St. Peutereiland ivm
nieuw subsidiestelsel voorschoolse
educatie (VE).

1. Akkoord gaan met een overgangsregeling
Conform advies besloten.
waarbij Stichting Peutereiland over de jaren
2020, 2021 en 2022 afbouwend financieel
gecompenseerd wordt voor vermindering
van subsidie voor kortdurende peuteropvang en voorschoolse educatie wegens wijziging van het subsidiestelsel met ingang
van 1 augustus 2020;
2. Stichting Peutereiland hier middels een brief
over informeren.

COVID-19: afhandeling
steekproefsubsidies 2020 en 2021.

1. In te stemmen met de uitgangspunten en
Conform advies besloten.
voorgestelde afhandeling ‘Voortgang en afrekening prestatiesubsidies tot en met €
25.000 over de subsidiejaren 2020 en
2021’;
2. Te besluiten om alle prestatiesubsidies die
vallen onder de ‘Beleidsregel steekproefsgewijze controle subsidies tot en met €
25.000 Goeree-Overflakkee’ over 2020 en
2021 apart vast te stellen;
3. De organisaties met een brief op de hoogte
te stellen;
4. De raad te informeren;
5. De Adviesraad Sociaal Domein te informe-

2.10 Z -21-130304/17012
Wethouder
Bruggeman
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Besluit

Conform advies besloten.

Ag.
Reg.nr.
Nr.

Onderwerp

Advies

Besluit

ren.
2.11 Z -21-130873/17099

Jaarcijfers Lokaal Zorgnetwerk en Lokaal
Team Huiselijk Geweld.

Kennisnemen van de jaarcijfers betreffende het
Lokaal Team Huiselijk Geweld (LTHG) en het
Lokaal Zorg Netwerk (LZN).

2.12 Z -21-130156/17279

Wijzigingsbesluit Beleidsregel Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK) Goeree-Overflakkee.

1. Instemmen met het wijzigingsbesluit voor de Conform advies besloten.
Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK) GoereeOverflakkee;
2. De gemeenteraad informeren middels een
informerende raadsbrief;
3. De Adviesraad Sociaal Domein GoereeOverflakkee informeren middels een conceptbrief.

2.13 Z -20-127547/16841

Wijzigen bestemming van bedrijven naar
wonen Langeweg.

1. In principe medewerking verlenen aan het
Conform advies besloten.
wijzigen van de bestemming van ‘Bedrijf’
naar ‘Wonen’;
2. Het behouden van de functieaanduiding opslag met betrekking tot de aanwezige schuren/opslagloodsen;
3. Aanvrager informeren over genomen principebesluit, door middel van een brief.

2.14 Z -19-113853/17206

Uitspraak rechtbank Rotterdam.

De uitspraak voor kennisgeving aannemen.

Conform advies besloten.

2.15 Z -19-114613/17212

Uitbreiding Tuincentrum Graka.

Kennisnemen van het verslag 1e reactie van de
adviescommissie detailhandel Zuid-Holland.

Conform advies besloten.

2.16 Z -20-123149/17238

Uitstel besluitvormingsproces NLDelta.

1. De raad informeren over het uitstel van het
besluitvormingsproces statusaanvraag
NLDelta middels een raadsbrief;
2. De Fogo beantwoorden middels een brief.

Conform advies besloten.

Wethouder
Bruggeman

Wethouder
Bruggeman

Wethouder Markwat

Wethouder Markwat

Wethouder Markwat

Wethouder Markwat
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Conform advies besloten.

Ag.
Reg.nr.
Nr.
2.17 Z -19-112702/17244

Onderwerp

Advies

Nieuwe beslissing op bezwaar tegen
verleende omgevingsvergunning van
rechtswege voor het fokken van
voedeldieren aan de Tramweg te OudeTonge.

Nieuwe beslissing op het bezwaarschrift nemen, Conform advies besloten.
conform een concept-besluit.

2.18 Z -16-68800/17254

Voortgang erfgoedlijnprojecten - financiële
status projecten - van 2020 naar 2021.

Kennisnemen Voortgang erfgoedlijnprojecten financiële status projecten - van 2020 naar
2021.

2.19 Z -20-125994/17255

Wijzigen bestemming van 'Agrarisch' naar
'Wonen' Oudelandsedijk te Ooltgensplaat.

1. In principe medewerking verlenen aan het
Conform advies besloten.
wijzigen van de bestemming van ‘Agrarisch’
naar ‘Wonen’;
2. Indiener door middel van een brief over genomen principebesluit informeren.

2.20 Z -15-39865/17257

Instemmen met vormvrij MER-besluit.

Instemmen met vormvrij MER-Besluit.

Conform advies besloten.

2.21 Z -20-128718/17270

Vaststellen wijzigingsplan Langeweg te
Oude-Tonge.

1. Vaststellen wijzigingsplan “Langeweg 9/9a
Oude-Tonge”, zoals vervat in NL. IMRO.
1924.OTLangeweg9-WP30;
2. Geen exploitatieplan vaststellen.

Conform advies besloten.

2.22 Z -21-131820/17283

Ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling 1. In te stemmen met het ontwerpbestemConform advies besloten.
gasfabriek-terrein Oude-Tonge.
mingsplan Herontwikkeling gasfabriekterrein Oude-Tonge;
2. Het plan voor de duur van zes weken ter inzage te leggen;
3. In te stemmen met het verzoek voor de
ontwikkeling van het perceel Heerendijk te
Oude-Tonge.

Wethouder Markwat

Wethouder Markwat

Wethouder Markwat

Wethouder Markwat

Wethouder Markwat

Wethouder Markwat

3

Dialoogavond d.d. 11 maart 2021,
Klankbordgroep Sociaal Domein en
Klankbordgroep Duurzaamheid.

Besluit

Conform advies besloten.

Besproken.
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Ag.
Reg.nr.
Nr.
4

Onderwerp

Advies

Uitnodigingen:
1. Mail save the date VZHG d.d. 23 april 2021.

Besluit

Burgemeester, wethouders Both,
Markwat en de gemeentesecretaris.

a. Uitnodiging save the date VZHG d.d. 23 april 2021.
5

Ter informatie:
1. Mail Lancering Agenda Platteland d.d. 10 maart 2021.
2. Agenda Platteland digitale versie.
3. Krant van het Platteland 3 maart 2021.
4. Onderbouwing Agenda Platteland.

Besproken.

6

Rondvraag.

--

7

Terugblik agenda’s collegeleden.

Besproken.

8

Notulen d.d. 23 maart 2021.

Vaststellen.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 maart 2021.
secretaris,
W.M. van Esch

burgemeester,
mr. A. Grootenboer-Dubbelman
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Vastgesteld.

