Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee
d.d. 30 november 2021, aanvangstijd: 09:00 uur.
Aanwezig
Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman
De heer K. Kasteleijn
De heer D.A. Markwat
De heer P. Feller
De heer B.J. Bruggeman
Mevrouw T.C. Both-Verhoeven
Afwezig:
W.M. van Esch
Ag.
Reg.nr.
Nr.
1

burgemeester
loco-secretaris
wethouder Ruimte & Wonen
wethouder Financiën
wethouder Sociaal Domein
wethouder Economische Zaken

gemeentesecretaris
Onderwerp

Advies

Besluit

Agenda B&W d.d. 30 november 2021.

Agenda B&W d.d. 30 november 2021.

Vastgesteld.

09.00 – 09.30 uur Presentatie/bijpraten Regiodeal.
2
2.1

2.2

Z -20127631/18283
Burgemeester
GrootenboerDubbelman

Bespreekstukken
Vlaggenprotocol.

Besproken

Voor het gebruik van de Nederlandse vlag,
gemeentevlag met logo en gemeentevlag met
wapen door de gemeente Goeree-Overflakkee,
de gelegenheden aanhouden zoals vermeld in
het vlaggenprotocol.

Z -21Verzoeken tot gedeeltelijke aankoop
1.
137456/18397
gemeentewerf Provincialeweg te Goedereede.
Wethouder Feller

Conform advies besloten.

Verkoopverzoek gedeelte gemeentewerf te Aangehouden tot volgende week
Goedereede
In principe in te stemmen om een gedeelte
van de gemeentewerf ter grootte van de
huidige waterpartij te verkopen. De exacte
omvang zal in overleg met de partijen nader
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Ag.
Reg.nr.
Nr.

Onderwerp

Advies

Besluit

bepaald moeten worden. Aan koper berichten dat zijn voorgenomen bouwplannen op
dit stuk in strijd zijn met de huidige bestemming.
2. Verhuur Damweg te Stellendam
De locatie Damweg niet te verhuren aangezien dit een locatie is waar in de nabije toekomst grond en puin wordt opgeslagen.
3. Aankoopverzoek gedeelte gemeentewerf te
Goedereede.
Verzoeker berichten dat wij niet bereid zijn
een gedeelte van de werf/loods te verkopen.
2.3

Z -20Beleidslijn gemeentelijke volkstuinen.
120037/18448
Wethouder Feller

De nota gemeentelijk volkstuinenbeleid 2021
inclusief nieuwe huurovereenkomst en
huishoudelijk reglement vast te stellen.

Conform advies besloten.

2.4

Z -21Aankoop pand Molendijk te Oude-Tonge (2).
138277/18604
Wethouder Feller

1. In te stemmen met de aankoop van het
pand Molendijk te Oude-Tonge;
2. In te stemmen met sloop van het pand.

Conform advies besloten.

2.5

Z -21136799/18526
Wethouder
Markwat

Principeverzoek verhuizing Schildersbedrijf,
Herkingen.

1. In principe in te stemmen met de vestiging
van schildersbedrijf aan de Zuiddijk te
Herkingen;
2. In afwachting van het stedenbouwkundig
advies in principe medewerking te verlenen
aan de realisatie van woningbouw aan de
St. Elizabethstraat te Herkingen.

Conform advies besloten.

2.6

Z -21136199/18558
Wethouder
Markwat

Samenvoegen bouwvlakken van Nieuw
Bloksedijk, Achthuizen en Heerendijk, OudeTonge met Tonnisseweg, Oude-Tonge.

1. In principe medewerking te verlenen aan het Conform advies besloten.
vergroten van het bouwvlak;
2. In principe medewerking te verlenen aan het
saneren van het agrarisch bouwvlak en het
wijzigen van de overige gronden binnen het
bouwvlak;
3. In principe medewerking verlenen aan het
saneren van het resterende agrarisch
bouwvlak;
4. Aanvrager door middel van brief informeren.
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Nr.
2.7 Z -21-

135528/18571
Wethouder
Markwat

2.8

Z -21138138/18595
Wethouder
Markwat

2.9

Z -1792828/10513
Burgemeester
GrootenboerDubbelman

Onderwerp

Advies

Ingediende zienswijzen tegen ontwerpvergunning voor het uitbreiden van een
melkveehouderij in Goedereede.

1. Ingediende zienswijzen deels gegrond en
Conform advies besloten.
voor het overige ongegrond te verklaren,
conform concept-brief;
2. Na herstel van de twee gebleken gebreken,
de omgevingsvergunning te verlenen.

Voorontwerpbestemmingsplan Hof van Lucard 1. In te stemmen met het
Nieuwe-Tonge ter inzage leggen.
voorontwerpbestemmingsplan ‘Hof van
Lucard Nieuwe-Tonge’;
2. Het voorontwerpbestemmingsplan ter
inzage te leggen.
Conformstukken
Mandaatregeling Goeree-Overflakkee 2021.

Besluit

Conform advies besloten.

Mandaatregeling Goeree-Overflakkee 2021 vast Conform advies besloten.
te stellen.

2.10 Z -21-

Doorzetten RREW gelden naar aanvragers
Deltawind en Oost West Wonen.

In te stemmen met het doorzetten van de
specifieke uitkering RREW aan Deltawind en
Oost West Wonen.

Conform advies besloten.

2.11 Z -21-

Collegeadvies Tijdelijke subsidieregeling Stad
aardgasvrij Goeree-Overflakkee.

De Tijdelijke subsidieregeling Stad aardgasvrij
Goeree-Overflakkee vast te stellen.

Conform advies besloten.

2.12 Z -21-

Realiseren vlaggenmasten kruising N59-N498 In te stemmen met realisatie van 10
(Schaapsweg).
vlaggenmasten bij kruising N59-N498 voor
€ 10.890,- om het toeristisch karakter van het
eiland en in het bijzonder de oostkant ervan te
benadrukken.

Conform advies besloten.

2.13 Z -21-

Afhandeling toezegging gemeenteraad Groene In te stemmen met het versturen van de brief
Stad Challenge (TZ.21.18).
aan de gemeenteraad waarom we niet
deelnemen aan de groene stad challenge.

Conform advies besloten.

2.14 Z -20-

Subsidie WFB werkzaamheden opstallen.

137437/18426
Wethouder BothVerhoeven

136285/18461
Wethouder BothVerhoeven

137889/18509
Wethouder BothVerhoeven

137795/18522
Wethouder BothVerhoeven

120788/18512

1. Aan WFB een voorlopige financiële bijdrage Conform advies besloten.
toe te kennen voor het uitvoeren van
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Reg.nr.
Nr.

Onderwerp

Advies

Wethouder
Bruggeman

2.
3.
4.

5.

Besluit

diverse werkzaamheden aan hun
accommodatie, ter hoogte van € 407.040,--,
onder de voorwaarde dat na ontvangst van
de BOSA-subsidies een bedrag van €
81.408,-- aan de gemeente zal worden
gerestitueerd;
De hiermee gemoeide extra kapitaallasten
van in totaal € 7.200,- te verwerken in de 1e
Tussentijdse Rapportage 2022;
De vrijval van het bedrag uit de Reserve
budgetoverheveling te verwerken in de 1e
Tussentijdse Rapportage 2022;
De vereniging, ter controle, een nacalculatie
met onderliggende facturen te laten
overhandigen na afloop van het project
zodat kan worden getoetst of aan de
voorwaarden voor activering wordt voldaan;
Op basis van de gereed melding met
nacalculatie te zijner tijd de financiële
bijdrage definitief vast te stellen.

2.15 Z -21-

Prestatiesubsidie voorschoolse educatie St.
Chr. PSZ Prinses Amalia 2022.

2.16 Z -21-

Uitvoering geven aan Motie CU, VVD en PvdA 1. Uitvoering te geven aan de Motie van de
Conform advies besloten.
inzake Huishoudelijke Hulp.
CU, VVD en PvdA inzake de Huishoudelijke
Hulp die op 4 november 2021 unaniem is
aangenomen;
2. Brieven te sturen aan de VNG, het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport en het secretariaat van de fracties van
de Tweede Kamer der Staten Generaal;
3. De raad hierover te informeren middels

137056/18514
Wethouder
Bruggeman

137802/18593
Wethouder
Bruggeman

Geadviseerd wordt om Stichting Chr.
Conform advies besloten.
Peuterspeelzaal ‘Prinses Amalia’ op basis van
de Algemene subsidieverordening GoereeOverflakkee 2015 en de Subsidieregeling
voorschoolse educatie Goeree-Overflakkee voor
2022 subsidie te verlenen voor het bieden van
voorschoolse educatie in Ouddorp en hen
middels bijgevoegde beschikking hierover te
informeren.
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Reg.nr.
Nr.

Onderwerp

Advies

Besluit

raadsbrief.
2.17 Z -16-

Bijdrage convenant Toeristische Impuls

1. In te stemmen met bijdrage vanuit fonds
Conform advies besloten.
toeristische impuls 2021 van € 150.000, voor realisatie van een pumptrack in
Ouddorp;
2. In te stemmen met de in de
beschikkingsbrief genoemde voorwaarden;
3. € 5.000,- beschikbaar stellen voor realisatie
van een pumptrack in Oude Tonge vanuit
toeristische middelen.

2.18 Z -21-

Verhuren perceel grond voor

Een perceel grond te verhuren aan de
Vereniging Van EigenarenHavenkade
Middelharnis, onder de voorwaarden als
genoemd in het advies.

2.19 Z -21-

Afwijzen verzoek verkoop grond De Goede

1. Het verzoek tot verkoop af te wijzen;
Conform advies besloten.
2. Het verzoek tot een grondruil af te wijzen;
3. De vereniging van eigenaren per brief op de
hoogte te stellen van het genomen besluit.

2.20 Z -21-

College advies beslissing op bezwaar

Conform advies van de commissie
bezwaarschriften Goeree-Overflakkee:
1. de reclamant ontvankelijk te verklaren in
haar bezwaar;
2. de bezwaren van reclamant ongegrond te
verklaren;
3. het bestreden besluit in stand te laten.

2.21 Z -21-

Stelleweg, Zorg- en woonboerderij met
buitenruimte.

Geen medewerking verlenen aan het realiseren Conform advies besloten.
van de nieuwbouw van een zorg/woonboerderij
met 18 appartementen voor ouderenzorg met
dementie met op de verdieping 8
appartementen voor respijtzorg aan de
Stelleweg te Ouddorp.

2.22 Z -18-

Vaststellen informatiebeveiligingsbeleid 2021.

Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid
Goeree-Overflakkee 2021 (Ter kennisname
directie, ter vaststelling naar college).

62409/18473
Pumptrack Ouddorp.
Wethouder Feller

133169/18556
appartementencomplex Havenkade
Wethouder Feller Middelharnis aan V.V.E.

135322/18569
Ree – Doelweg, Goedereede.
Wethouder Feller

135011/18610
leerlingenvervoer schooljaar 2021/2022.
Wethouder Feller

134523/18073
Wethouder
Markwat

96300/18457
Wethouder
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Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Ag.
Reg.nr.
Nr.

Onderwerp

Advies

Besluit

2.23 Z -20-

Principeverzoek bestemmingsplan
Westduinweg, Ouddorp.

1. In principe medewerking te verlenen aan het Conform advies besloten.
wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch met
waarden - Landschapswaarden’ naar
‘Wonen’;
2. In principe geen medewerking te verlenen
met het toevoegen van een woning;
3. Verzoeker door middel van brief van het
genomen principebesluit te informeren.

2.24 Z -20-

Vaststellen Bestemmingsplan Smalle Gooye
Dirksland.

1. De gemeenteraad te adviseren tot het
Conform advies besloten.
gewijzigd vaststellen van het definitieve
bestemmingsplan Smalle Gooye Dirksland
met planidentificatie
NL.IMRO.1924.DLDSmalleGooye-BP20;
2. In te stemmen met de nota van zienswijzen;
3. In te stemmen met het gewijzigde
beeldkwaliteit plan Smalle Gooye Dirksland.

2.25 Z -21-

Ter inzage leggen ontwerpwijzigingsplan
Zandweg Achthuizen fase II.

1. In te stemmen met het ontwerp
Conform advies besloten.
wijzigingsplan ‘Zandweg Achthuizen II’;
2. Het ontwerpwijzigingsplan voor de duur van
zes weken ter inzage te leggen.

2.26 Z -15-

Prestatieafspraken 2022-2026.

Over te gaan tot vaststelling van de met de
Conform advies besloten.
woningbouwcorporaties en de
huurdersverenigingen afgesloten
prestatieafspraken en deze na ondertekening ter
kennisneming voor te leggen aan de
gemeenteraad.

2.27 Z -20-

Inrichtingskosten Oude-Tonge.

In te stemmen met de offertes voor de
onderzoeken ten behoeve van de nadere
uitwerking van de inrichtingsplannen
centrumontwikkeling Oude-Tonge.

2.28 Z -21-

Uitgangspunten Nieuwe Engeltjeskreek (v.h.
Havenstadt, fase 5).

Vaststellen van de uitgangpunten ten behoeve Conform advies besloten.
van de woningbouwontwikkeling ten zuiden van
Stad ah Haringvliet in het project Nieuwe

Markwat

127139/18504
Wethouder
Markwat

125014/18531
Wethouder
Markwat

137858/18588
Wethouder
Markwat

55430/18598
Wethouder
Markwat

124758/18603
Wethouder
Markwat

138281/18605
Wethouder
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Ag.
Reg.nr.
Nr.

Onderwerp

Advies
Engeltjeskreek (v.h. Havenstadt, fase 5).

Markwat

2.29 Z -21-

137905/18608
Wethouder
Markwat

Besluit

Schriftelijke vragen CDA inzake
zelfwoonplicht.

Schriftelijke vragen beantwoorden volgens
raadsbrief.

3

Terugblik raadsvergadering d.d. 25 november
2021.

4

Uitnodigingen.

5

Ter informatie:
1. Mail d.d. 19 november 2021 inzake Covid-19 en de maatregelen/Brief van een bezorgde
burger.
2. Mail d.d. 23 november 2021 inzake Input Jaarcongres 2022 VZGH ‘Waarde(n)vol Erfgoed’.

Conform advies besloten.

Besproken.
//

--

3. Mail d.d. 23 november 2021 inzake uitnodiging LCGW congres 10 en 11 februari 2022 en
programma congres.
4. Memo Procesgang kinderopvangtoeslagaffaire en uithuisplaatsingen.

De mail zal worden beantwoord.
Verschillende onderwerpen worden aangevinkt en gecommuniceerd met de gemeente Brielle.
Vka
Vka.

6

Rondvraag.

--

7

Terugblik agenda’s collegeleden.

Besproken.

8

Notulen d.d. 23 november 2021.

Vaststellen.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 30 november 2021.
secretaris,

W.M. van Esch

burgemeester,

mr. A. Grootenboer-Dubbelman
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