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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 4 januari 2022 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 
 Afwezig 

wethouder Economische Zaken 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 4 januari 2022. Agenda B&W d.d. 4 januari 2022 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -21-138602/18719 
Wethouder 
Bruggeman 

Vaststellen prestatiesubside WEB 
aan Bibliotheek ZHD.  

1. In te stemmen met de subsidieverantwoording Wet Educa-
tie en beroepsonderwijs (WEB) en verleende subsidie voor 
activiteiten voor inburgeraars 2021 van de Bibliotheek 
ZHD; 

2. De niet-besteedde delen aan WEB-gelden en verleende 
subsidie voor activiteiten voor 
inburgeraars terugvorderen; 

3. De Bibliotheek ZHD hierover te informeren middels een 
conceptbeschikking. 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -21-139008/18767 
Wethouder Markwat 

Verzoek medewerking om nieuwe 
recreatiewoning Het Bosje te mogen 
aansluiten op gasdistributienet.  

1. Het perceel Het Bosje te Ouddorp aanwijzen als gebied 
voor aansluitplicht gas; 

2. Het aanwijsbesluit gasaansluitplicht door middel van for-
mulier melden bij ACM. 

Aangehouden tot volgende week. 
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2.3  Z -15-39865/18384 

Wethouder Markwat 
Vaststellen bestemmingsplan 
Hernesseroord.  

1. In te stemmen met het bestemmingsplan Woningbouw-
ontwikkeling Hernesseroord met identificatienummer 
NL.IMRO.1924.MDHHernesseroord-BP30; 

2. Het bestemmingsplan Woningbouwontwikkeling Hernes-
seroord voor te leggen om gewijzigd vast te stellen aan de 
gemeenteraad; 

3. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen; 
4. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast 

te stellen voor de in het 
bestemmingsplan Woningbouwontwikkeling Hernes-
seroord begrepen gronden, omdat de kosten anderszins 
verzekerd zijn; 

5. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan 
Woningbouwontwikkeling 
Hernesseroord van de lijst uit de visie sanering woning-
bouwlocaties te verwijderen; 

6. In te stemmen met concept Anterieure exploitatieovereen-
komst herontwikkeling 
Hernesseroord; 

7. Een hogere waarde besluit geluidsbelasting nemen om 
een geluidsbelasting van 53dB toe te staan. 

Conform advies besloten. 

     

2.4  Z -20-126107/18704 
Wethouder Feller 

Nota Grondbeleid 2021.  1. Instemmen met de Nota Grondbeleid 2021; 
2. De Nota Grondbeleid 2021 middels een raadsvoorstel ter 

vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -21-134542/18761 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Advies om tegemoet te komen aan 
het verzoek om handhaving luiden 
kerkklok in Melissant.  

Tegemoet komen aan de bezwaren en het luiden van de kerk-
klokken om 08:00 uur, 12:00 uur en 20:00 uur stoppen. Dit 
omdat er sprake is van een forse overschrijding van de toege-
stane geluidsnorm. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -20-120661/18670 
Wethouder 
Bruggeman 

Rapport Cedris Sectorinformatie 
2020 versus resultaten 
Ontwikkelbedrijf Webego.  

Kennisnemen van het overzicht rapport Cedris Sectorinforma-
tie 2020 versus Ontwikkelbedrijf 
Webego. 

Conform advies besloten. 
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2.7  Z -21-138604/18675 
Wethouder 
Bruggeman 

Subsidieverlening WEB/Wet 
inburgering Bibliotheek ZHD 2022.  

1. Instemmen met de subsidieverlening 2022 aan de Biblio-
theek Zuid-Hollandse Delta voor de uitvoering van activitei-
ten in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs 
(WEB) en de Wet inburgering 2021 binnen het digiTaal-
huis; 

2. De kosten hiervan deels ten laste te brengen het lokaal 
beschikbare WEB-budget 2022 en deels ten laste te bren-
gen van het uitvoeringsbudget Wet inburgering. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken:   

2.8  Z -21-138361/18754 
Wethouder Feller 

Nakoming grondruil landgoed 
Johannespolder.  

Het waardeverschil van te weinig aan de gemeente geleverde 
grond verrekenen via een 
addendum bij de gesloten anterieure exploitatieovereenkomst 
Landgoed Johannespolder. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -21-138799/18722 
Wethouder Markwat 

Herziening bestemmingsplan 
Steneweg te Middelharnis.  

1. Het Wijzigingsplan “Steneweg te Middelharnis” zoals ver-
vat in NL.IMRO.1924.- 
MDHSteneweg-WP20 in ontwerp voor een termijn voor 6 
weken ter inzage te leggen; 

2. Instemmen met Anterieure Exploitatieovereenkomst. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -21-136457/18668 
Wethouder Markwat 

Beslissing op bezwaarschriften 
omgevingsvergunning tijdelijk 
plaatsen folietunnels en waterbassin 
Blokseweg te Achthuizen.  

Besluiten om: 
De bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren conform een con-
cept-besluiten. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -20-127306/18784 
Wethouder Markwat 

Besluit toekennen hogere 
grenswaarde perceel Kruisweg te 
Stellendam.  

Vaststellen ‘Besluit hogere waarden Wet Geluidshinder’. Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -21-136252/18772 
Wethouder 
Bruggeman 

Ongevraagd advies van de 
Cliëntenraad.  

1. Instemmen met de schriftelijke reactie op het ongevraagd 
uitgebrachte advies van de 
Cliëntenraad Participatiewet en WSW Goeree-Overflakkee 
aan de raad en het college; 

2. Instemmen met de raadsbrief. 

Conform advies besloten. 
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2.13  Z -21-138811/18760 
Wethouder Feller 

Decembercirculaire gemeentefonds 
2021.  

1. Kennis nemen van de ontwikkelingen en financiële conse-
quenties van de decembercirculaire 2021; 

2. De financiële vertaling verwerken bij de jaarrekening 2021 
en de eerste tussentijdse 
rapportage 2022. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -20-120866/18705 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Vaststellen personeelshandboek 
2022.  

1. Het concept-personeelshandboek 2022 (bijlage 1) vaststel-
len per 1 januari 2022 en ter 
instemming voorleggen aan de medezeggenschap; 

2. Instemmen met de gewijzigde richtlijn bedragen in de lief- 
en leedregeling, zie bijlage 3. 

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -20-127468/18785 
Wethouder Markwat 

Ontwerp bestemmingsplan 
Schoolstraat te Den Bommel.  

1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan School-
straat te Den Bommel met IMRO codering NL.IMRO.1924. 
BMLSchoolstraat.BP20; 

2. Het ontwerp bestemmingsplan Schoolstraat te Den Bom-
mel voor de duur van 6 weken ter inzage leggen; 

3. Instemmen met de Concept Anterieure Overeenkomst 
Schoolstraat te Den Bommel. 

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -20-127280/18731 
Wethouder Feller 

Afronding ontvlechting Evides / 
oprichting GBE Aqua.  

1. Informatie over de afronding proces ontvlechting Evides uit 
PZEM voor kennisgeving aannemen. 

2. De raad actief informeren over de afronding van het pro-
ces met een raadsbrief. 

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -21-133429/18734 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Bezwaarschrift.  Besluiten om: 
1. Bezwaarde ontvankelijk te verklaren in haar bezwaar; 
2. Het bezwaar alsnog ongegrond te verklaren. 

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -21-136638/18757 
Wethouder 
Bruggeman 

Indexering tarieven zorgaanbieder 
Jan Arends 2022.  

1. De tarieven voor Jeugdhulp door zorgaanbieder Jan 
Arends indexeren met 1,95% conform contractuele afspra-
ken; 

2. De tarieven voor Jeugdhulp door zorgaanbieder Jan 
Arends voor het jaar 2022 extra 
indexeren met 1,13%; 

3. Op grond van de berekening in de bijlage en bovenge-
noemde percentages de nieuwe 
tarieven 2022 vaststellen. 

Conform advies besloten. 



Vergadering B&W d.d. : 4 januari 2022 
Pagina : 5 van 6 

     

2.19  Z -21-138686/18706 
Wethouder 
Bruggeman 

Wijziging Subsidieregeling 
bibliotheekvoorziening Goeree-
Overflakkee.  

De Subsidieregeling bibliotheekvoorziening Goeree-
Overflakkee te wijzigen. 

Conform advies besloten. 

     

2.20  Z -20-125014/18752 
Wethouder Markwat 

Anterieure overeenkomst Smalle 
Gooye Dirksland.  

In te stemmen met de anterieure overeenkomst Smalle Gooye 
Dirksland. 

Conform advies besloten. 

     

2.21  Z -20-127806/18804 
Wethouder Markwat 

Uitspraak Raad van State inzake 
hoger beroep wegens het ingebreke 
gesteld zijn vanwege het niet- tijdig 
publiceren van een  beweerdelijk van 
rechtswege verleende 
omgevingsvergunning voor het 
realiseren van drie appartementen in 
het pand mr. Iman Cau.  

1. Conform uitspraak, griffierecht vergoeden aan appellant; 
2. Uitspraak voor het overige voor kennisgeving aannemen. 

Conform advies besloten. 

     

2.22  Z -21-136310/18753 
Wethouder Markwat 

Voorstel beslissing op bezwaar.  1. Het bezwaar met betrekking tot de goothoogte gegrond te 
verklaren; 

2. De overige bezwaren ongegrond te verklaren; 
3. Het bestreden besluit in stand te laten. 

Conform advies besloten. 

     

2.23  Z -20-123462/18716 
Wethouder Markwat 

Raadsbrief opvolging ingekomen 
stuk Aanpak zwerfvuil op Goeree-
Overflakkee.  

Besluiten om een Raadsbrief stand van zaken opvolging in-
spraakmoment meneer aan de raad te sturen. 

Conform advies besloten. 

     

2.24  Z -21-137189/18746 
Wethouder Markwat 

Principeverzoek realiseren woningen 
Molenlaan te Sommelsdijk.  

1. In principe medewerking verlenen realiseren van zes wo-
ningen aan de Molenlaan te 
Sommelsdijk; 

2. Indiener door middel van brief informeren over genomen 
principebesluit. 

Conform advies besloten. 

     

2.25  Z -21-138823/18729 
Wethouder 
Bruggeman 

Vaststelling prestatiesubsidie 
Paulina.nu 2020.  

1. De subsidie aan stichting Paulina.nu vast te stellen op het 
verleende bedrag, op basis van de gerealiseerde doelen 
en de alternatieve inzet van Paulina.nu tijdens de corona-
pandemie; 

2. De hardheidsclausule (art. 21 Asv) toe te passen op de te 
laat ingediende jaarstukken; 

3. Een beschikking te verzenden. 

Conform advies besloten. 
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2.26  Z -22-139321/18811 
Wethouder 
Bruggeman 

Verstrekken corona-zelftesten 
minima.  

Instemmen met de keuzes in verband met het verstrekken van 
gratis corona-zelftesten aan minima en bepalen van de 
doelgroep die hiervoor in aanmerking komt.  

Conform advies besloten. 

     

     

3  Raadsvergadering d.d. /.  Nvt. 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Uitnodiging digitale nieuwjaarsspeech burgemeester De Jong Gemeente Westvoorne d.d. 12 ja-
nuari 2022. 

Vka. 

     

5  Ter informatie:   

  1. Circulaire gemeenteraadsverkiezingen 2022 d.d. 17 december 2021. Vka. 

  2. Mail inzake verdeling herdenking watersnoodramp d.d. 1 februari 2022. Invullen door bestuurssecretariaat. 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 21 december 2021. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 4 januari 2022. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


