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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Besteding Rijksbijdrage volwasseneneducatie 2021 (140358) 
 
Besluit: 
1. De rijksbijdrage voor volwasseneneducatie (WEB middelen) 2021 in te zetten 

voor: 
a.  het afnemen van cursussen Nederlands, Rekenen en digitale vaardigheden 

bij ROC Alfa-college; 
b.  de Taalpunten van de bibliotheek Hardenberg; 
c.  cursussen Taal op de werkvloer voor de medewerkers van Openbaar 

Gebied. 
2. De burgemeester te verzoeken om wethouder mevrouw B.M. Luiten te 

machtigen om de volgende overeenkomsten namens de gemeente 
Hardenberg af te sluiten: 
a.   met ROC Alfa-college de productovereenkomst 2021  in bijlage 1 
b.   met de Openbare Bibliotheken Hardenberg de overeenkomst 

taaltrajecten 2021 in bijlage 2. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Planschadeverzoek Hessenweg 69 Hardenberg (138192) 
 
Besluit: 
1. De aanvraag om tegemoetkoming in planschade voor het perceel 

Hessenweg 69 te Hardenberg, conform het advies en de overwegingen van 
Langhout & Wiarda van 8 december 2020, toe te wijzen. 

2. Aan aanvrager een tegemoetkoming in planschade toe te kennen ten 
bedrage van € 3.750,-- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de 
datum van ontvangst van de aanvraag, d.d. 11 juni 2020, tot aan de dag van 
uitkering van de tegemoetkoming. 

3. Over te gaan tot uitbetaling van de tegemoetkoming in planschade en 
restitutie van het betaalde drempelbedrag, alsmede de kosten te verhalen, 
na onherroepelijk worden van het besluit. 

4. De aanvrager en derde-belanghebbenden in kennis te stellen van het besluit 
middels brieven. 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

3.  Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van 8 
geschakelde seniorenwoningen op de percelen Heemsermarsweg 1c t/m 1l in 
Hardenberg (130950) 
 
Besluit: 

 Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen van 8 
geschakelde seniorenwoningen op de percelen Heemsermarsweg 1c t/m 1l in 
Hardenberg vast te stellen en de bijbehorende procedure op te starten. 

 In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen reactie op het plan 
conform antwoordbrief. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

4.  Uitfasering middensegment van het inkoopmodel specialistische jeugdhulp 
(132903) 
 
Besluit: 
in te stemmen met uitfasering van het Segment Midden van de 
raamovereenkomst specialistische jeugdhulp 2021 van het Regionaal 
Serviceteam Jeugd IJsselland per 1 mei 2021. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

5.  Leader bijdrage voor Multi Functionele Accommodatie (MFA) in De Krim 
(131670) 
 
Besluit: 

 de aanvraag van de Stichting “De Krim” voor een Leader subsidie ten 
behoeve van multifunctionele inrichting en sportvoorzieningen in MFA De 
Krim te ondersteunen; 

 een eenmalige bijdrage van € 25.000,- vanuit het product 
Plattelandsvernieuwing 410300000 beschikbaar te stellen als cofinanciering. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Raadsbrief subsidieverlening Future Farm (140046) 
 
Besluit: 

 Raadsbrief te versturen naar aanleiding van de collegebesluiten. 

 Cofinancieringsverklaring te versturen aan de aanvrager van 
de Leadersubsidie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

7.  Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 5 januari 2021 (140852) 
 
Besluit: 
Het college gaat akkoord met de besluitenlijst. 
 

Besluitenlijst 
Concernstaf 

 

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente 
Hardenberg d.d. 19 januari 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 

 
 
 
 
 

 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
 

 


