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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 249916 

Vergaderdatum 12 oktober 2021 

Aanwezig M.W. Offinga, burgemeester  
M. Breukelman, A.H. te Rietstap, N.A.M. Lansink Rotgerink en M. Looman, wethouders  
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris  
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 

 
 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Gelijke Kansen Alliantie (249556) 
 
Besluit: 
1. Voor de duur van ten hoogste 5 jaar aan te sluiten bij de ‘Gelijke Kansen 

Alliantie’ en hiervoor een aanvraag in te dienen. 
2. De burgermeester voor te stellen volmacht te verlenen aan wethouder M. 

Looman tot het namens de gemeente ondertekenen van de aanvraag 
‘Gelijke Kansen Alliantie’.  

3. De gemeentelijke bijdrage te dekken uit de beschikbare middelen voor 
onderwijsachterstanden. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Voorgenomen besluit regionale visie en lokaal plan beschermd wonen 
(249552) 
 
Besluit: 
1. Het voornemen uit te spreken in te stemmen met de regiovisie ‘Regiovisie 

beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022 – 2032’. 
2. Het voornemen uit te spreken in te stemmen met het lokaal plan 

‘Beschermd wonen gemeente Hardenberg’. 
3. De participatieraad te vragen een advies uit te brengen over de ‘Regiovisie 

beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022 – 2032’ en het lokale 
plan ‘Beschermd wonen gemeente Hardenberg’. 

4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 14.000 
uitvoeringskosten in 2021 en € 70.000 voor 2022 en dit te dekken vanuit de 
kostenplaats beschermd wonen en maatschappelijke opvang.  

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

3.  Economische journaal, editie 3 (248619) 
 
Besluit: 
Economisch journaal inclusief begeleidend schrijven ter kennisgeving naar de 
raad te sturen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van 4 twee-
onder-één-kap woningen en 7 rijtjeswoningen aan de Van der Sluisstraat 36 
t/m 56 (even) in Bergentheim (249038) 
 
Besluit: 
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen van  
4 twee-onder-één kap woningen en 7 rijtjeswoningen aan de Van der 
Sluisstraat 36 t/m 56 (even) in Bergentheim vast te stellen en de bijbehorende 
procedure op te starten. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Ontwerpbestemmingsplan 'Slagharen, herontwikkeling Herenstraat 45-47' 
(bouw woningen en appartementen op terrein Zwarte Markt Slagharen) 
(245697) 
 
Besluit: 
• In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Slagharen, 

herontwikkeling, Herenstraat 45-47'. 
• Dit ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter 

inzage te leggen en relevante instanties te informeren. 
• In te stemmen met de 'Exploitatieovereenkomst Zwarte Markt Herenstraat 

te Slagharen'. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 12 oktober 2021 (250007) 
 
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. 26 oktober 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga
 


	Openbaar

