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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 25 augustus 2020 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 
   

Afwezig 

Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman burgemeester 

Mevrouw T.C. Both-Verhoeven wethouder Economische Zaken 
   

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 25 augustus 2020 Agenda B&W d.d. 25 augustus vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -19-109874/15933 
Wethouder Bruggeman 

Diaconaal Maatschappelijk Werk: 
stichting Schuilplaats.  

Instemmen met het verzoek tot financiële bijdrage 
aan stichting Schuilplaats voor het leveren 
van Diaconaal Maatschappelijk Werk. 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -20-123203/16051 
Wethouder Bruggeman 

Vaststelling subsidie voortraject 
Goed voor Goed 2019.  

1. Kennisnemen van ‘t inhoudelijk verslag en de 
jaarrekening over het jaar ‘19 van de stichting; 

2. Vaststellen van de subsidie 2019 aan Stichting 
Goed voor Goed; 

3. Instemmen met het verzenden van de beschik-
king. 

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -20-122871/16096 
Wethouder Bruggeman 

Project doorstroom Maatschappelijke 
Opvang Hobbemastraat Middelharnis 
2021 - 2024.  

1. Kennisnemen van de uitstel van de start van het 
project doorstroom maatschappelijke opvang 
Hobbemastraat Middelharnis naar 1 januari 2021 
in afwachting van positieve besluitvorming in de 
regio; 

Conform advies besloten. 
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Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

2. Na positieve besluitvorming door alle betrokken 
partijen wethouder Bruggeman machtigen om de 
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen; 

3. Instemmen met uitbreiding van de tijdelijke be-
kostiging van de huur met 4 maanden (vanaf 1 
maart 2020 tot 1 januari 2021 in plaats van tot 1 
september 2020); 

4. Kennisnemen van de 3 scenario’s voor  
invulling van de locatie en over de uiteindelijke 
keuze nader rapporteren; 

5. Instemmen met het overnemen van de huur-
overeenkomst van het pand aan de 
Hobbemastraat, indien het project geen door-
gang vindt of vroegtijdig stopt. 

     

2.4  Z -20-124693/15969 
Wethouder Feller 

Verhuur grond naast Weststraat te 
Ouddorp.  

De grond naast Weststraat te Ouddorp, kadastraal 
perceel ODP01-E-4782, verhuren met aanvullende 
voorwaarden.  

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -20-125061/16047 
Wethouder Feller 

GP Stainless verzoek af te zien van 
handhaving ontruimen groensingel.  

Het verzoek tot gebruik van de groensingel als par-
keerplaats afwijzen en GP Stainless verplichten om 
op hun kosten de groensingel in overleg met onze 
buitendienst te herstellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -20-124476/16050 
Wethouder Feller 

Aanvullend advies  op voorstel 
vervangen sanitaire units 
woonwagencentrum Sommelsdijk/ 
standpunt VRR inzake 
brandveiligheid.  

Gelet op het aanvullend advies van de VRR in de 
begroting 2021 een investeringsbudget van  
€ 435.600, - incl. BTW opnemen voor vervanging van 
de sanitaire units van het Woonwagen-  
centrum aan de Marnix Gijsenstraat te  
Sommelsdijk en de financiële gevolgen daarvan ver-
werken in 2022 en verder. 

Aangehouden tot volgende week. 

     

2.7  Z -16-72253/15888 
Wethouder Markwat 

Projectplan Gebiedsvisie 
Middelharnis / Sommelsdijk.  

1. Akkoord gaan met het projectplan Gebiedsvisie 
Middelharnis / Sommelsdijk (18  
Augustus 2020); 

2. De start van de uitvoering met externen voorzien 
voor september / oktober 2020,  
Afhankelijk van de maatschappelijke situatie op 
dat moment; 
 

Aangehouden tot volgende week. 
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Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

3. Intern de initiatieffase starten in september 2020; 
4. Instemmen met het beschikbaar stellen van een 

voorbereidingskrediet voor de visie 
ontwikkeling centrum Middelharnis/ Sommelsdijk. 

     

2.8  Z -20-123465/16091 
Wethouder Markwat 

Vaststelling Prestatiesubsidie 
restauratie Molenstichting 2019.  

1. Besluiten tot het vaststellen van de  
prestatiesubsidie restauratie 2019 aan de Molen-
stichting Goeree-Overflakkee; 

2. Molenstichting Goeree-Overflakkee middels een 
beschikking informeren over de vaststelling. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken   

2.9  Z -20-124206/15835 
Wethouder Bruggeman 

Ontslag en benoemingen 
Cliëntenraad Participatiewet.  

1. Twee leden van de cliëntenraad Participatie-
wet/WSW op hun verzoek ontslaan uit de 
cliëntenraad PW/WSW; 

2. Benoeming van mevrouw Y. de Bruin; 
3. De betreffende leden schriftelijk informeren; 
4. De cliëntrenraad PW/WSW per mail informeren. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -20-123774/15967 
Wethouder Bruggeman 

Aanvraag subsidievaststelling 2019 
Parnassia Groep (Youz).  

1. De subsidie die voor 2019 aan Parnassia Groep 
(Youz) verleend is voor de inzet van de uitvoe-
ring van Jeugd GGZ (JGGZ) in Team Jeugd en 
Gezin, vaststellen; 

2. Op basis van de beoordeelde aanvraag  
tot subsidievaststelling een bedrag terugvorde-
ren. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -20-123384/16041 
Wethouder Bruggeman 

Vaststelling subsidie Open Inloop 
Pameijer 2019.  

1. Kennisnemen van de inhoudelijke en  
financiële verantwoording over het jaar 2019 van 
Stichting Pameijer; 

2. Vaststellen van de subsidie aan Stichting Pa-
meijer voor de Open Inloop Goeree-Overflakkee 
2019; 

3. Het verschil tussen het verleende bedrag en de 
vastgestelde subsidie terugvorderen; 

4. Instemmen met het verzenden van de beschik-
king. 

Conform advies besloten. 
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2.12  Z -18-99761/16075 

Wethouder Bruggeman 
Eindevaluatie pilot KoZa groep 
doorstart project.  

1. Kennisnemen van de conclusies en de  
aanbevelingen van de eindevaluatie pilot KoZa 
groep; 

2. KoZa groep continueren; 
3. Akkoord gaan met de kosten voor het  

aankomende schooljaar 2020/2021 ad  
€ 165.000,-; 

4. Aanbevelingen en doorontwikkeling ter hand 
nemen.  

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -20-123443/16087 
Wethouder Bruggeman 

Vaststelling prestatiesubsidie 2019 
Muziekgebouw.  

1. Instemmen met het vaststellen van de subsidie 
over 2019 aan Stichting Muziekgebouw Goeree-
Overflakkee; 

2. St. Muziekgebouw middels een beschikking in-
formeren over de vaststelling.  

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -20-121375/15987 
Wethouder Feller 

Informatiebrief 
Aandeelhouderscommissie Stedin 20 
juli 2020.  

Informatiebrief Aandeelhouderscommissie  
Stedin voor kennisgeving aannemen. 

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -20-122302/16006 
Wethouder Feller 

Beslissen op bezwaar 
gehandicaptenparkeerplaats 
Fortstraat te Herkingen.  

Te besluiten het bezwaar ongegrond te verklaren.  Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -20-125136/16040 
Wethouder Feller 

Achtervang Lening wooncorporatie 
Oost West Wonen i.v.m. 
overeenkomst 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
(WSW) augustus 2020.  

1. Instemmen met de medeondertekening van de 
(concept)leningsovereenkomst tussen BNG en 
Oost West Wonen; 

2. Het collegebesluit fysiek ondertekenen door se-
cretaris en burgemeester.  

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -20-124602/15962 
Wethouder Markwat 

Bestemmingsplan 
GoereesewegGoedereede in 
ontwerp ter inzage leggen.  

1. Het bestemmingsplan 'Goereeseweg 
Goedereede, zoals vervat in NL.IMRO.1924.-
GDRGoereesew2-6-BP20 in ontwerp voor een 
periode van zes weken ter inzage leggen; 

2. Instemmen met concept Anterieure 
Exploitatieovereenkomst.  

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -20-124789/15985 
Wethouder Markwat 

Herziening bestemmingsplan 
Eendrachtsdijk te Stellendam.  

1. Het bestemmingsplan Eendrachtsdijk te 
Stellendam, zoals vervat in NL.IMRO.1924.SLD-
Eendrachtsd1-BP20, voor een periode van zes 
weken ter inzage leggen; 

Conform advies besloten. 
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2. Instemmen met Anterieure 
Exploitatieovereenkomst.  

     

2.19  Z -19-114360/16005 
Wethouder Markwat 

Uitspraak rechtbank inzake beroep 
tegen afwijzing ingebrekestelling 
wegens niet tijdige publicatie van een 
beweerdelijk verleende 
omgevingsvergunning van 
rechtswege.  

Uitspraak voor kennisgeving aannemen.  Conform advies besloten. 

     

2.20  Z -20-122296/16009 
Wethouder Markwat 

Planoptimalisatie bouw 30.000 
woningen.  

Gedeputeerde Staten berichten dat u graag in 
gesprek wil om de noodzakelijke woningbouw te 
versnellen. Hierbij aangeven dat planoptimalisatie 
een middel kan zijn voor de versnelling van 
woningbouw, maar dat dit voor een landelijke 
gemeente als Goeree-Overflakkee zeker niet het 
enige middel is om woningbouw te versnellen en dat 
ook uitleglocaties noodzakelijk zullen blijven. De 
Quikscan ter kennisneming voorleggen aan de 
gemeenteraad.  

Conform advies besloten. 

     

2.21  Z -20-124964/16010 
Wethouder Markwat 

Bewoning door arbeidsmigranten.  De gemeenteraad berichten dat Toezicht en 
Handhaving een onderzoek heeft ingesteld om 
handhavend op te treden tegen de illegale bewoning 
door arbeidsmigranten van betreffende woning.  

Conform advies besloten. 

     

2.22  Z -20-124102/16018 
Wethouder Markwat 

Principeverzoek voor het realiseren 
van een schuur voor hobbymatige 
activiteiten aan Doornweg.  

1. Onder voorwaarden in te stemmen met het 
principeverzoek; 

2. De initiatiefnemer informeren over het genomen 
besluit.  

Conform advies besloten. 

     

2.23  Z -18-104716/16035 
Wethouder Markwat 

Ontwerp wijzigingsplan en 
ontwerpbestemmingsplan Prutweg 6 
- 8.  

1. Instemmen met ontwerpbestemmingsplan 
Prutweg 6-8 met identificatienummer 
NL.IMRO.1924.SMDprutweg6en8-BP20; 

2. instemmen met het ontwerpwijzigingsplan 
Prutweg 6-8 met identificatienummer 
NL.IMRO.1924.SMDprutweg6en8-WP20; 

3. instemmen met het ontwerpbeeldkwaliteitsplan 
Prutweg 6-8, welke is opgenomen in bijlage 1 bij 
de regels van het ontwerpwijzigingsplan; 

4. hogere waarden vaststellen op de gevels van 7 
reguliere vrijstaande woningen, het 

Conform advies besloten. 
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appartementencomplex en een aantal 
rijwoningen met een maximum van resp. 55 dB, 
53, dB en 49 dB ten gevolge van het 
wegverkeerslawaai afkomstig van de Prutweg, 
de Joost van den Vondellaan en de 
Oudelandsedijk; 

5. het ontwerpbestemmingsplan ‘Prutweg 6 en 8’, 
gelijktijdig met het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden Wet geluidhinder, gedurende 6 
weken ter inzage leggen; 

6. het ontwerpwijzigingsplan ‘Prutweg 6 en 8’, 
inclusief het ontwerpbeeldkwaliteitsplan, 
gelijktijdig met het ontwerpbesluit vaststelling 
wijzigingsplan ‘Prutweg 6-8’ en het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder, gedurende zes weken ter inzage 
leggen;  

7. afzien van de inspraakprocedure en het wettelijk 
vooroverleg; 

8. instemmen met de inhoud van een anterieure 
overeenkomst ‘Prutweg 6 – 8’ en overgaan tot 
ondertekening.  

     

2.24  Z -18-104716/16037 
Wethouder Markwat 

M.e.r. beoordeling Prutweg 6-8.  1. In te stemmen met de aanmeldingsnotitie 
‘vormvrije m.e.r.-beoordeling Prutweg 6-8’; 

2. Geen milieueffectrapportage op te stellen voor 
de woningbouwontwikkeling aan Prutweg 6-8.  

Conform advies besloten. 

     

2.25  Z -17-81410/16045 
Wethouder Markwat 

Bestemmingsplan Duinkerkerweg ter 
vaststelling aan de raad aanbieden.  

1. Het bestemmingsplan Duinkerkerweg 3/3A 
(NL.IMRO.1924.ODDuinkerkerweg3-BP30) ter 
vaststelling aanbieden aan de raad; 

2. Het beeldkwaliteitsplan Duinkerkerweg 3/3A ter 
vaststelling aanbieden aan de raad; 

3. Instemmen met de nota van zienswijzen en deze 
ter vaststelling aanbieden aan de raad.  

Conform advies besloten. 

     

2.26  Z -19-113699/16080 
Wethouder Markwat 

Bestemmingsplan de Thuishaven 
fase 2.  

1. Het bestemmingsplan ‘de Thuishaven te 
Stellendam’ ter vaststelling aanbieden aan de 
raad; 

2. Instemmen met het aangaan van een anterieure 
overeenkomst met de ontwikkelaar.  

Conform advies besloten. 
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2.27  Z -20-123464/16089 
Wethouder Markwat 

Vaststelling Prestatiesubsidie 
Molenstichting 2019 (onderhoud).  

1. Besluiten tot het vaststellen van de 
prestatiesubsidie onderhoud 2019 aan de 
Molenstichting Goeree-Overflakkee; 

2. Molenstichting Goeree-Overflakkee middels een 
beschikking informeren over de vaststelling.  

Conform advies besloten. 

     

2.28  Z -20-121961/16102 
Wethouder Markwat 

Advies commissie bezwaarschriften 
inzake meerdere bezwaarschriften 
tegen verleende 
omgevingsvergunning voor de bouw 
van een supermarkt in Ouddorp.  

1. Conform adviescommissie bezwaarschriften de 
bezwaren van twee indieners niet-ontvankelijk 
verklaren wegens het niet-voldoen aan het 
belanghebbende-begrip; 

2. Conform adviescommissie bezwaarschriften de 
bezwaren van de overige indieners ontvankelijk 
en ongegrond verklaren onder gelijktijdige 
aanvulling van de rechtsgrond van de verleende 
vergunning; 

3. Conform adviescommissie bezwaarschriften het 
verzoek om vergoeding van twee indieners 
afwijzen; 

4. Een en ander overeenkomstig de concept-
beslissingen op bezwaar.  

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. n.v.t.  -- 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Uitnodiging KNHM We doen het samen Festival d.d. 5 september 2020. Wethouder Bruggeman 

2. Uitnodiging World Cleanup Day d.d. 19 september 2020. Vka. Het college neemt deel aan de actie op 
10 oktober 2020 

3. Uitnodiging oefening duinbrandbestrijding d.d.19 september 2020. Wethouder Feller 

4. Uitnodiging digitale ALV d.d. 25 september 2020. Wethouder Feller 

5. Uitnodiging Lessen Coronacrisis van SVDC d.d. 8 oktober 2020. Vka  

  6. Uitnodiging digitale bijeenkomst VZHG en PZH impact coronacrisis d.d. 15 
oktober 2020. 

Vka in verband met raadsvergadering 

    

5  Ter informatie:  

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 25 augustus 2020. Vaststellen. Vastgesteld. 
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Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus 2020 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


