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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 8 juni 2021 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 
 Mevrouw T.C. Both-Verhoeven wethouder Economische Zaken 

 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 8 juni 2021. Agenda B&W d.d. 8 juni 2021 vaststellen. Vastgesteld. 

     

  09:00 – 09:30 presentatie Eilandmarketing. Michel de Bruin. Presentatie gehouden. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -18-
106518/15189 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Overeenkomst taken inzake de meldplicht 
voor zeeschepen Mandaat en machtiging 
havenmeester Port of Rotterdam.  

1. Er mee in te stemmen dat de Port of Rot-
terdam zorg zal dragen voor het elektroni-
sche aanen afmelden van zeeschepen 
boven de 300 bruto registerton (BRT) die 
de haven van Stellendam en/of Middel-
harnis aan doen en hiervoor een overeen-
komst voor onbepaalde tijd aan te gaan 
met het Havenbedrijf Rotterdam N.V.; 

2. De Havenmeester van de haven van Rot-
terdam te mandateren om alle meldings-
formaliteiten die op grond van wet- en re-
gelgeving noodzakelijk zijn namens de 
bevoegde autoriteit van de gemeente 

Conform advies besloten. 
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Goeree-Overflakkee, zijnde de burge-
meester, uit te (laten) voeren. 

     

2.2  Z -21-
133685/17627 
Wethouder 
Both-Verhoeven 

MKB Deal regio Zuid - Hollandse Delta.  Instemmen met de deelname aan de zoge-
naamde MKB Deal in de regio Zuid – Holland-
se Delta. 

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -20-
127763/17439 
Wethouder 
Feller 

Jaarstukken 2020 gemeente Goeree-
Overflakkee.  

U wordt voorgesteld de raad voor te stellen: 
1. In te stemmen met de jaarstukken 2020; 
2. In te stemmen met het voorstel tot resul-

taatbestemming. 

Conform advies besloten. 

     

2.4  Z -20-
124724/17639 
Wethouder 
Feller 

Afwijzen beroep op verjaring grond nabij 
Kelderweg te Ouddorp.  

1. Het beroep op verjaring voor met betrek-
king tot de gemeentegrond afwijzen. 

2. Een strook gemeentegrond ten behoeve 
van legalisatie te koop of te huur aanbie-
den. 

3. De eigenaren uitnodigen voor een gesprek 
om het een en ander toe te lichten. 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -21-
132672/17665 
Wethouder 
Markwat 

Begroting 2022 DCMR en jaarverslag 2020.  1. Het budget voor de DCMR voor 2022 te 
begroten op € 1.504.311,- en daarmee de 
begroting voor het werkplan 2022 voor 
Goeree-Overflakkee vast te stellen. 

2. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in 
2022 en daaropvolgende jaren die ook 
mogelijke financiële consequenties heb-
ben (o.a. Omgevingswet) voortvloeiende 
uit het MJP 2021-2024; 

3. Geen zienswijze in te dienen op basis van 
de huidige beleidsbegroting; 

4. De gemeenteraad hierover te informeren 
middels een raadsvoorstel. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -19-
114245/17670 

Voorontwerpbestemmingsplan Spuiplein 
Middelharnis.  

1. In te stemmen met het voorlopig ontwerp 
stedenbouwkundig plan Spuiplein Middel-

Conform advies besloten.  De raad dient te wor-
den geïnformeerd waarbij zal worden aangegeven 
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Wethouder 
Markwat 

harnis; 
2. In te stemmen met het voorontwerpbe-

stemmingsplan Spuiplein Middelharnis; 
3. Het voorontwerpbestemmingsplan voor de 

duur van vier weken ter inzage te leggen; 
4. In te stemmen met het verlengen van de 

intentieovereenkomst tot 1 april 2022. 

dat een participatietraject zal worden gestart. 

     

2.7 Z -21-
132712/17711 
Wethouder 
Feller 

Kennisname Jaarrekening 2020 en 
zienswijze Begroting 2022 
Samenwerkingsverband 
Vastgoedinformatie Heffing en 
Waardebepaling (SVHW).  

De raad voorstellen om kennis te nemen van 
de jaarrekening 2020 en over de begroting 
2022 van SVHW geen zienswijze in te dienen. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken:   

2.8 Z -21-
134018/17673 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Voorstel tot het opleggen van een last 
onder dwangsom permanente bewoning 
stacaravan.  

Het opleggen van een last onder dwangsom 
wegens permanente bewoning van een 
stacaravan. Vanwege de Coronacrisis de be-
gunstigingstermijn stellen op 1 januari 2022. 

Conform advies besloten. 

     

2.9 Z -20-
119450/17658 
Wethouder 
Both-Verhoeven 

Subsidievaststelling goederenhub.  De subsidie voor de Goederenhub Goeree-
Overflakkee vast te stellen conform verlening. 

Conform advies besloten. 

     

2.10 Z -21-
132957/17667 
Wethouder 
Both-Verhoeven 

Advies beantwoording raadsvragen VVD 
inzake visserij.  

Raadsbrief beantwoording vragen VVD inzake 
visserij te verzenden aan de gemeenteraad. 

Conform advies besloten. 

     

2.11 Z -21-
131157/17445 
Wethouder 
Bruggeman 

Schriftelijke vragen ChristenUniefractie 
inzake ouderenmishandeling.  

Schriftelijke vragen van de ChristenUnie be-
antwoorden middels een raadsbrief 

Conform advies besloten. 

     

2.12 Z -21-
133159/17613 

Vaststelling subsidie MEE Plus 2020.  1. Instemmen met de vaststelling van de 
subsidie voor MEE over 2020 ten behoeve 

Conform advies besloten. 
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Wethouder 
Bruggeman 

van dienstverlening en activiteiten op het 
gebied van cliëntondersteuning; 

2. Een beschikking te verzenden. 

     

2.13 Z -21-
131124/17159 
Wethouder 
Feller 

Controleprotocol 2021-2024.  1. Concept raadsvoorstel/besluit in de audit-
commissie ter bespreking voorleggen; 

2. De gemeenteraad middels het Controle-
protocol 2021-2024 voorstellen om de 
verantwoordingsgrens voor afwijkingen in 
de rechtmatigheidsverantwoording vast te 
stellen op 3% van de totale lasten (inclu-
sief toevoegingen aan de reserves); 

3. De gemeenteraad het Controleprotocol 
2021-2024 te laten vaststellen waarbij de 
ingangsdatum terugwerkt vanaf 1 januari 
2021. Het voorgaande Controleprotocol 
over de jaren 2018-2021 per 1 januari 
2021 intrekken. 

Conform advies besloten. 

     

2.14 Z -20-
124399/17610 
Wethouder 
Feller 

Verjaring erkennen Julianaweg te Ouddorp.  1. Het beroep op verjaring erkennen voor 
een strook grond van circa 266 m² van de 
percelen kadastraal bekend als gemeente 
Ouddorp, sectie B, nummers 2970 en 
4420. 

2. Het beroep op verjaring erkennen voor de 
strook grond van circa 167 m² van het per-
ceel kadastraal bekend als gemeente 
Ouddorp, sectie B, nummer 4420. 

Conform advies besloten. 

     

2.15 Z -21-
131964/17618 
Wethouder 
Feller 

Voor nu afwijzen verzoek verkoop grond 
achter Zuiddijk te Oude-Tonge.  

1. Het verzoek tot verkoop van de grond ach-
ter de Zuiddijk te Oude-Tonge voor dit 
moment afwijzen. 

2. Verzoeker informeren dat in december 
2021 de plannen voor het gebied naar 
verwachting bekend zijn en dat verzoeker 
op dat moment opnieuw verzoek kan in-
dienen. 

Conform advies besloten. 
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2.16 Z -21-
133839/17646 
Wethouder 
Feller 

Ondertekenen lening Oost West Wonen 
i.v.m. achtervangovereenkomst 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
(WSW).  

1. Instemmen met de medeondertekening 
van de (concept)leningsovereenkomst (2-
30972) 
tussen NWB en Oost West Wonen; 

2. Het collegebesluit fysiek ondertekenen 
door secretaris en burgemeester. 

Conform advies besloten. 

     

2.17 Z -21-
132528/17657 
Wethouder 
Feller 

Eerste Tussentijdse rapportage 2021.  De raad voor te stellen: 
1. In te stemmen met de eerste Tussentijdse 

rapportage over de realisatie van de Be-
groting 2021; 

2. De (gewijzigde) investeringsbudgetten be-
schikbaar te stellen; 

3. De bijbehorende begrotingswijziging vast 
te stellen; 

4. De saldi te verrekenen met de Algemene 
reserve. 

Conform advies besloten. 

     

2.18 Z -17-
87081/17676 
Wethouder 
Feller 

Verkoop perceel Duinkerkerweg te 
Ouddorp.  

Instemmen met de verkoop van het perceel 
grond aan de hoogste bieder en de financiële 
consequenties voor 2021 verwerken in de 2e 
Tussentijdse rapportage 2021. 

Conform advies besloten. 

     

2.19 Z -20-
127306/17412 
Wethouder 
Markwat 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Kruisweg te 
Stellendam' ter inzage leggen.  

Het ontwerpbestemmingsplan “Kruisweg te 
Stellendam”, zoals vervat in NL. IMRO.1924. 
SLDKruisweg2en4-BP20 voor een periode van 
zes weken ter inzage leggen. 

Conform advies besloten. 

     

2.20 Z -20-
127389/17553 
Wethouder 
Markwat 

Ontwikkeling folder schurvelingen en 
zandwallen.  

1. In samenwerking met NLGO een informa-
tieve folder en webpagina ontwikkelen 
over het zandwallen- en schurvelingenge-
bied op de Kop van Goeree. 

2. Hiervoor een budget van € 10.000,- be-
schikbaar stellen. 

Conform advies besloten. 
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2.21 Z -21-
131715/17622 
Wethouder 
Markwat 

Principeverzoek 2e bedrijfswoning 
Boerenweg te Sommelsdijk.  

1. Geen medewerking verlenen aan 2e 
(agrarische) bedrijfswoning 

2. Bieden alternatief vergroten inhoud huidi-
ge woning naar 850 m³ voor vestigen 2e 
huishouden 

3. Aanvrager door middel van een brief in-
formeren. 

Conform advies besloten. 

     

2.22 Z -21-
133752/17638 
Wethouder 
Markwat 

Financiële bijdrage Haringvlietweekend 
IVN.  

Aan IVN Natuureducatie een financiële bijdra-
ge toekennen van € 1.093,75 ten behoeve 
van het organiseren van het Haringvlietweek-
end 2021; 

Conform advies besloten. 

     

2.23 Z -20-
128547/17643 
Wethouder 
Markwat 

Aansprakelijkstelling diesellekkage.  Akkoord gaan met afwikkeling conform advies. Conform advies besloten. 

     

2.24 Z -20-
125740/17645 
Wethouder 
Markwat 

Definitieve besluitvorming inzake verzoek 
om vergoeding kosten van rechtsbijstand.  

Tegemoetkoming in gemaakte kosten definitief 
vaststellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.25 Z -21-
131632/17648 
Wethouder 
Markwat 

Twee ingediende zienswijzen m.b.t. het 
voornemen om vergunning te verlenen voor 
de bouw van een kantoorpand te 
Middelharnis.  

1. Ingediende zienswijzen deels gegrond en 
voor het overige ongegrond verklaren con-
form een conceptbrieven; 

2. Aangevraagde omgevingsvergunning ver-
lenen. 

Conform advies besloten. 

     

2.26 Z -20-
119627/15102/1
7678 
Wethouder 
Markwat 

Ontheffing standplaatsen minicampings 
Ouddorp.  

In te stemmen met het overschrijden van het 
maximumaantal standplaatsen tot 45 
standplaatsen voor drie minicampings (Brou-
wersdam, Zonnewende en Corneliahoeve) 
voor het jaar 2021 met een tijdelijke vergun-
ning. 

Conform advies besloten. 

     

2.27 Z -19- Getaxeerde prijzen te kopen en verkopen De getaxeerde prijzen handhaven en het ver- Conform advies besloten. 
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111763/17453 
Wethouder 
Feller 

grond Kolfweg te Oude-Tonge.  zoek tot aanpassing van de prijzen afwijzen. 

     

3  Klankbordgroep Sociaal Domein en Pre-
sentatie Dogterom d.d. 3 juni 2021. 

 Besproken. 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Uitnodiging VNG Jaarcongres 2021 actueel digitaal en onmisbaar voor 
gemeentebestuurders d.d. 16 juni 2021. 

Burgemeester en de wethouders Feller en 
Markwat. 

     

5  Ter informatie:  -- 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 8 juni 2021. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 8 juni 2021. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


