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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 5 januari 2021 aanvangstijd: 10:00 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. 5 januari 2021. Agenda B&W d.d. 5 januari 2021 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -20-
128298/16684 
Wethouder 
Bruggeman 

Vervangen verlichtingsarmaturen 
hockeyveld HCGO Middelharnis.  

1. De raad via de 1e  Tussentijdse rapportage 

2021 voorstellen een investeringsbudget 

beschikbaar te stellen van € 24.500,- voor 

het vervangen van de verlichtingsarmaturen 

bij HCGO en de daarbij behorende werk-

zaamheden; 

2. In tegenstelling tot hetgeen is opgenomen in 

de financiële verordening deze investering 

activeren en afschrijven over een periode 

van 20 jaar; 

3. De structurele financiële gevolgen verwer-

ken in de 1e Tussentijdse rapportage 2021; 

4. Instemmen met het uitvoeren van deze in-

vestering voordat het investeringsbudget 

Aangehouden. 
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formeel beschikbaar is gesteld. 

     

2.2  Z -20-
120349/16731 
Wethouder 
Bruggeman 

Vaststelling subsidie Leefbaarheidsplan 
Achthuizen 2019.  

1. Het vrij besteedbaar budget 2019 voor de 
dorpsraad Achthuizen vast te stellen op € 
7.156,-; 

2. In te stemmen met het voornemen om de 
subsidieregeling kernsubsidie leefbaarheid 
en vitaliteit Goeree-Overflakkee op het on-
derdeel verantwoording vrij besteedbaar 
budget aan te passen.  

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -20-
127021/16771 
Wethouder 
Bruggeman 

Zienswijze Kadernota 2022 evj 
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp 
RR.  

De gemeenteraad voorstellen volgens bijge-
voegd voorstel en besluit de zienswijze op de 
Kadernota 2022 van de GRJR vast te stellen en 
deze aan de GRJR te verzenden. 

Conform advies besloten waarbij de raadsbrief 
nog zal worden aangepast ter goedkeuring van 
de portefeuillehouder. 

     

  Conformstukken   

2.4  Z -20-
128389/16766 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Intrekken last onder dwangsom onder 
gelijktijdige oplegging nieuwe last onder 
dwangsom.  

1. Intrekken één last onder dwangsom d.d. 5 
november 2020; 

2. Opleggen één nieuwe last onder dwang-
som. 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -20-
127674/16794 
Wethouder 
Feller 

1e wijziging Begroting 2021 SVHW.  De Raad voorstellen geen zienswijze in te die-
nen op de 1e wijziging Begroting 2021 SVHW. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z/20/176156/16
632 
Wethouder 
Markwat 

Advies ter inzage leggen ontwerp 
omgevingsvergunning voor het bouwen van 
een agrarisch bedrijfsgebouw op het 
perceel Klinkerlandseweg te Herkingen.  

1. Een ontwerpbeschikking voor 6 weken ter 
inzage leggen, nadat de raad de ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen heeft af-
gegeven; 

2. Indien geen zienswijzen worden ingediend 
de omgevingsvergunning inclusief bijbeho-
rende voorschriften conform artikel 2.12, lid 
1, onder a, sub 3 van de Wabo verlenen; 

3. Instemmen met het toesturen van een ken-

Conform advies besloten. 
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nisgeving aan de gemeenteraad; 
4. Instemmen met het opvragen van een ver-

klaring van geen bedenkingen aan de ge-
meenteraad, welke definitief wordt zodra er 
geen zienswijzen zijn ingediend. 

     

2.7  Z -18-
98340/16747 
Wethouder 
Markwat 

Besluit op tegemoetkoming planschade 
Veldzicht te Achthuizen.  

1. Het verzoek om tegemoetkoming in schade 
van de heer en mevrouw, Veldzicht 6 Acht-
huizen toe te wijzen; 

2. Het verzoek om tegemoetkoming in schade 
van de heer en mevrouw, Veldzicht 8 Acht-
huizen toe te wijzen; 

3. Het verzoek om tegemoetkoming in schade 
van de heer, Veldzicht 10 Achthuizen toe te 
wijzen. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -16-
60899/16754 
Wethouder 
Markwat 

Reactie op schrijven van de culturele raad.  1. Kennisnemen van de door de culturele raad 
ingezonden brief aan het college van B&W; 

2. Instemmen met verzending van brief ter be-
antwoording. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -20-
125590/16774 
Wethouder 
Markwat 

Beslissing op bezwaar.  Besluiten om: 
1. Bezwaarden ontvankelijk te verklaren in hun 

bezwaar; 
2. Het ingediende bezwaarschrift ongegrond te 

verklaren; en, 
3. Het bestreden besluit in stand te laten.  

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -20-
128718/16782 
Wethouder 
Markwat 

Wijzigingsplan Langeweg te Oude-Tonge.  1. Het wijzigingsplan Langeweg 9/9a Oude-
Tonge, zoals vervat in IMRO.NL.1924.-
OTLangeweg9-WP20, in ontwerp ter inzage 
leggen; 

2. Instemmen met concept Anterieure Exploita-
tieovereenkomst. 

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. /.  -- 
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4  Uitnodigingen:   

  1. Uitnodiging Provincie ZH stakeholdersoverleg d.d. 15 februari 2021. Wordt eerst ambtelijk uitgezocht. 

     

5  Ter informatie:   

  1. Brief bestuurlijk overleg Gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 23 december 
2020. 

Overleg is volgende week. Vooraf wordt een kor-
te annotatie gemaakt wat betreft de gestelde 
vragen. 

  a. Agenda Bestuurlijk overleg over voorgenomen herindeling van de gemeenten Brielle 
Hellevoetsluis en Westvoorne. 

 

  2. Lbr 20 081 Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire 
VNG d.d. 9 november 2020. 

Vka. In de lokale pers is de oproep gedaan dat 
eventuele gedupeerden zich bij de gemeente 
kunnen melden. 

  a. Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire d.d. 6 
november 2020. 

 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 5 januari 2021. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 januari 2021. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


