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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 26 april 2022 aanvangstijd: 09:00 uur. 
 

Aanwezig 

burgemeester 

gemeentesecretaris 

wethouder Ruimte & Wonen 

wethouder Financiën 

wethouder Sociaal Domein 
 wethouder Economische Zaken 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 26 april 2022. Agenda B&W d.d. 26 april 2022 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Conformstukken   

2.1  Z -21-137238/19133 
Wethouder Feller 

Afwijzen beroep op verjaring Marijkeweg te 
Ouddorp incl. legalisatiemogelijkheden.  

1. De beroepen op verjaring voor de Marijke-
weg in Ouddorp afwijzen; 

2. In de brieven de legalisatiemogelijkheden 
weergeven. 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -22-142109/19285 
Wethouder Feller 

Aanbrengen ventilatie en up-grade horecaruimte 
De Gooye te Dirksland.  

1. Beschikbaar stellen van middelen voor het 
aanbrengen van ventilatie in de horecaruim-
te van de Gooye; 

2. Instemmen met het upgraden van het interi-
eur van de horecaruimte in de Gooye. 

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -22-140512/19000 
Wethouder Markwat 

Aanschaf van een SOC/SIEM-dienst.  Instemmen met de aanschaf van een 
SOC/SIEM-dienst. 

Conform advies besloten. 

     

2.4  Z -22-142458/19323 
Wethouder Bruggeman 

CA Bestuurlijke reactie rekenkamer rapport 
toegang tot de jeugdzorg.  

Instemmen met bestuurlijke reactie op het re-
kenkameronderzoek toegang en sturing in de 
jeugdzorg op Goeree-Overflakkee. 

Conform advies besloten. 
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2.5  Z -22-141735/19320 
Wethouder Feller 

Samenwerkingsovereenkomst prepaid pin kaarten.  Aangaan “samenwerkingsovereenkomst prepaid 
pin kaarten” met Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG). 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -21-137186/19317 
Wethouder Markwat 

Bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning 
voor de verbouwiing Broekweg 14 te Ouddorp 
ongegrond verklaren.  

1. Advies van de commissie bezwaarschriften 
volgen en het bezwaar ongegrond verklaren 
en het bestreden besluit in stand laten; 

2. De commissie adviseert in de heroverwe-
ging de activiteit ‘reclame’ nader te beschrij-
ven. Dit onderdeel is echter bewust buiten 
beschouwing gelaten omdat in de Algeme-
ne plaatselijke verordening Goeree-
Overflakkee 2020 niets staat opgenomen 
als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 sub h. Zo-
doende is het hele bouwwerk, dus inclusief 
reclame, in het kader van de bouwactiviteit, 

door de welstandscommissie beoordeeld. 

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z/21/185174/19138 
Wethouder Markwat 

Advies ter inzage leggen ontwerp 
omgevingsvergunning voor het afwijken van de 
bestemming voor het oprichten van een woning op 
het perceel Zeedijk ong. te Stad aan 't Haringvliet.  

1. Een ontwerp beschikking voor 6 weken ter 
inzage leggen; 

2. Indien er geen zienswijzen worden inge-
diend de omgevingsvergunning inclusief 
bijbehorende voorschriften conform artikel 
2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo verle-
nen. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -21-134569/18207 
Wethouder Feller 

Nota Misbruik & Oneigenlijk gebruik 2022 (M&O).  Voorstel voor directie: De Nota Misbruik & Onei-
genlijk gebruik 2022 voor kennisgeving 
aannemen en toezien op de uitvoering. 
Voorstel voor college B&W: De Nota Misbruik & 
Oneigenlijk gebruik 2022 voor kennisgeving 
aannemen en ter vaststelling aanbieden aan de 
gemeenteraad via de auditcommissie. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -22-142304/19314 
Wethouder Feller 

Aanvraag RGO betreffende tweede tranche  Suvis 
(Specifieke uitkering ventilatie in scholen).  

Besluiten om: 
1. Uit hoofde van het door het rijk aan de ge-

meente toebedeelde regierol de door RGO 
Middelharnis ingediende Suvis-aanvraag 
goed te keuren en deze voor 1 mei a.s. bij 
het rijk in te dienen. 

Conform advies besloten. 



Vergadering B&W d.d. : 26 april 2022 
Pagina : 3 van 3 

2. Er kennis van te nemen dat het rijk op basis 
van deze regeling 30% van de door de 
school voor verbetering van het binnenkli-
maat te maken kosten voor zijn rekening zal 
nemen; 

3. Besluiten om in te stemmen met de in dit 
advies aangegeven verdeling van de reste-
rende kosten voor school en gemeente ko-
mende kosten; 

4. De voor de gemeente hieraan verbonden 
kosten ad € 486.164,- te dekken uit de be-
schikbare investeringsbudgetten voor de 
verduurzaming van gemeentelijke gebou-
wen. 

     

3  Raadsvergadering d.d.   / 

     

4  Uitnodigingen:  -- 

     

5  Ter informatie:  -- 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 19 april 2022. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2022. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 


