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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 23 november 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. 23 november 2021. Agenda B&W d.d. 23 november 2021 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  09.00 – 09.30 uur Presentatie uitkomsten in-
wonerspeiling Kop van Goeree. 

Harm IJben en Joël Eichler. Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -21-
135036/17893 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Uitbreiding subsidie organisatie.  1. De functie van subsidiecoördinator behouden 
in zijn huidige omvangen. In het tweede kwar-
taal van 2022 evalueren of uitbreiding naar 1 
FTE nodig is i.c.m. projectaanstelling subsi-
diemedewerker. Deze kosten zo nodig te 
dekken binnen het totaal van de salarisbegro-
ting; 

2. Het aanstellen van een medewerker subsi-
dies met een projectaanstelling voor 2 jaar 
(evaluatie naar jaar 1); functieschaal 7/8 voor 
18 uur per week voor het afhandelen van 
administratieve werkzaamheden en het on-

Conform advies besloten. 
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dersteunen van projecten, waarvoor € 
35.500,- noodzakelijk is, te dekken uit de door 
de directie besloten formatie uitbreiding met 
0,5 fte naar 420 fte bij het vaststellen van de 
formatie en salarisbegroting 2022; 

3. Beschikbaar stellen van € 35.000 per jaar 
voor externe inhuur en dit bedrag te verwer-
ken in de 1e tussentijdse rapportage 2022. 

     

2.2  Z -21-
135918/18095 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Beleid verloren en gevonden fietsen in de 
gemeente.  

Instemmen met voorstel om gevonden fietsen 
(met of zonder hulpmotor) in de gemeente te 
bestemmen voor Goed voor Goed.  

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -19-
109554/18373 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Tussenevaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 
2019-2022.  

Kennis te nemen van de tussenevaluatie van het 
Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 en er mee 
instemmen om de gemeenteraad over de 
uitkomsten te informeren. 

Conform advies besloten. 

     

2.4  Z -17-
82783/17224 
Wethouder 
Bruggeman 

Invulling raadstoezegging n.a.v. ingetrokken 
motie regenbooggemeente.  

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde 
afhandeling van de raadstoezegging naar 
aanleiding van de ingetrokken 
regenboogmotie; 

2. Middels raadsbrief de gemeenteraad 
informeren over de afhandeling van de 
toezegging.  

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -21-
137252/18361 
Wethouder 
Bruggeman 

Voorstel tot vaststelling van de visie sociaal 
domein Goeree-Overflakkee.  

1. Vaststellen van de visie sociaal domein 
Goeree-Overflakkee ‘Samen leven op 
Goeree-Overflakkee’; ‘Op weg naar een 
toekomstbestendig sociaal domein‘; 

2. Intrekken van de ‘Visie op de inrichting op het 
sociale domein’ uit 2013; 

3. Vaststellen van plafond reserve sociaal 
domein tot maximaal € 2,5 miljoen; 

Conform advies besloten. 
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en agenderen voor college van 16 november, 
klankbordgroep sociaal domein van 2 
december en raad van 16 december..  

     

2.6  Z -21-
137980/18537 
Wethouder 
Feller 

Verzoek variatie aan te brengen in muziek 
klokkenspel kerktoren Dirksland.  

1. Instemmen met de beantwoording op de 
gestelde vragen. 

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -21-
135072/18456 
Wethouder 
Markwat 

Beslissing op bezwaar.  Besluiten om: 
1. De bezwaren met betrekking tot de aanbouw 

aan de achterzijde van de woning gegrond te 
verklaren; 

2. De bezwaren met betrekking tot de dakkapel 
in het achterdakvlak van de woning gegrond 
te verklaren; 

3. Het bestreden besluit ten aanzien van deze 
onderdelen van de aanvraag te herroepen; 

4. De bezwaren met betrekking tot op de dak-
kapel in het voordakvlak van de woning ge-
grond te verklaren; 

5. De welstandscommissie in de gelegenheid te 
stellen het bouwplan alsnog aan de van 
toepassing zijnde criteria van de Nota te toet-
sen; 

6. Na ontvangst van het advies van de wel-
standscommissie niet tot besluitvorming over 
te gaan, maar het bestreden besluit van 4 juni 
2021, te weten de weigering, in stand te la-
ten. 

Alvorens een besluit te nemen zal met 
bezwaarde in gesprek worden gegaan. 

     

2.8  Z -21-
136799/18526 
Wethouder 
Markwat 

Principeverzoek verhuizing Schildersbedrijf 
Bazen, Herkingen.  

1. In principe in te stemmen met de vestiging 
van schildersbedrijf Bazen aan de Zuiddijk te 
Herkingen; 

2. In afwachting van het stedenbouwkundig 
advies in principe medewerking verlenen aan 
de realisatie van woningbouw aan de St. 

Aangehouden. 



Vergadering B&W d.d. : 23 november 2021 
Pagina : 4 van 6 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

Elizabethstraat te Herkingen.  

     

2.9  Z -19-
113881/18553 
Wethouder 
Markwat 

Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten.  Wanneer instemming wordt ontvangen van de 
stakeholders het beleidsplan ter vaststelling 
voorleggen aan de gemeenteraad.  

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken   

2.10  Z -21-
131302/18385 
Wethouder 
Bruggeman 

Eervol ontslag Y. de Bruin uit Cliëntenraad 
Partipatiewet & WSW.  

Mevrouw Y. de Bruin per 01-11-2021 eervol 
ontslaan uit de Cliëntenraad Participatiewet & 
WSW en de Cliëntenraad hierover schriftelijk 
informeren.  

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -21-
137515/18416 
Wethouder 
Bruggeman 

Gebruiksvergoeding HCGO 2022 en 2023.  Instemmen met voorgestelde gebruiksvergoeding 
HCGO 2022 en 2023.  

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -21-
134025/18460 
Wethouder 
Bruggeman 

Subsidieverlening 2022 Kwadraad 
Maatschappelijk werk.  

1. Het verlenen van een subsidie voor 2022 aan 
Kwadraad voor het leveren van 
maatschappelijk werk; 

2. Het verlenen van een aanvullende subsidie 
voor 2022 aan Kwadraad voor het leveren 
van maatschappelijk werk; 

3. Het verzenden van een beschikking met be-
trekking tot de subsidieverlening 2022 en 
aanvullende subsidieverlening 2022 voor 

maatschappelijk werk. 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -21-
134383/18567 
Wethouder 
Bruggeman 

Raadsbrief nav respijtzorg/kortdurend verblijf.  Een raadsbrief aan de raad toe te sturen.  Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -21-
136398/18264 
Wethouder 
Feller 

Subsidieplafonds 2022.  Subsidieplafonds voor 2022 vaststellen conform 
specificatie voor in totaal € 1.323.500,00.  

Conform advies besloten. 
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2.15  Z -21-
137113/18332 
Wethouder 
Feller 

Indexering 2023 gemeenschappelijke 
regelingen.  

1. In te stemmen met het voorstel van de 
financiële werkgroep gemeenschappelijke 
regelingen van de Kring van 
Gemeentesecretarissen Rotterdam – 
Rijnmond en Goeree-Overflakkee, over 
Indexering gemeenschappelijke regelingen 
voor de begroting 2023; 

2. De gemeente Krimpen aan den IJssel te 
informeren; 

3. De financiële gevolgen hiervan opnemen in 
de Kadernota 2023.  

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -21-
137845/18533 
Wethouder 
Feller 

Verzoek statutair aanpassen naam St. 
OPOGO en herbenoeming mevrouw W. van 
der Linden als lid RvT.  

1. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen 
met het besluit tot statutaire wijzigingen van 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Goeree-Overflakkee per 1 januari 2022; 

2. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen 
met het besluit tot herbenoeming van 
mevrouw L.A. van der Linden-Stallinga als lid 
van de Raad van Toezicht SOPOGO.  

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -21-
137340/18538 
Wethouder 
Feller 

Legesverordening en tarieventabel 2022.  Raad voorstellen de Legesverordening met 
bijbehorende tarieventabel 2022 vast te stellen.  

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -21-
137983/18542 
Wethouder 
Feller 

Update over het vervolgtraject 
Langetermijnfinanciering Stedin.  

Brief AHC Stedin inzake update over het 
vervolgtraject Langetermijnfinanciering voor 
kennisgeving aannemen.  

Conform advies besloten. 

     

2.19  Z -18-
99895/18363 
Wethouder 
Markwat 

Principeverzoek gebiedsontwikkeling 
Kralingseweg, Dirksland.  

In principe in te stemmen met het principeverzoek 
voor de gebiedsontwikkeling Kralingseweg te 
Dirksland, mits voldaan wordt aan de 
randvoorwaarden milieu.  

Conform advies besloten. 
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2.20  Z -21-
137241/18447 
Wethouder 
Markwat 

Schriftelijke vragen ChristenUnie fractie 
inzake (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen 
en vergunninghouders.  

De schriftelijke vragen van de ChristenUnie 
beantwoorden door middel van een raadsbrief.  

Conform advies besloten. 

     

2.21  Z -21-
137984/18557 
Wethouder 
Markwat 

Vaststellen uitgangspunten woningbouw 
Nolleweg Melissant.  

Vaststellen van de uitgangpunten ten behoeve 
van de woningbouwontwikkeling aan de Nolleweg 
in Melissant.  

Conform advies besloten. 

     

     

3  Raadsvergadering d.d. 25 november 2021.  Besproken. 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Uitstel VNG Bestuurdersdag en najaars-ALV tot 11 februari 2021. Tzt wordt vastgesteld wie zal deelne-
men. 

     

5  Ter informatie:   

  1. Memo inzake aflossing projectfinanciering - gronden Proeftuin Van Pallandtpolder. Vka. 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 16 november 2021. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2021. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


