
 

 

 

 

Openbaar 

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 190580 

Vergaderdatum 13 april 2021 

Aanwezig M.W. Offinga, burgemeester 
M. Breukelman, A.H. te Rietstap, J. ten Kate en M. Looman, wethouders 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris 

Afwezig E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 

 
 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Het gewijzigd vaststellen van het wijzigingsplan 'Wijziging Bestemmingsplan 
Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerveldweg 3a, Hoogenweg' voor het 
bouwen van een nieuwe woning met sloopvoorwaarde (183230) 
 
Besluit: 
1. Het besluit hogere grenswaarde vast te stellen. 
2. Te reageren op de zienswijze zoals verwoord in het voorstel. 
3. Het wijzigingsplan 'Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, 

Hardenbergerveldweg 3a, Hoogenweg' gewijzigd vast te stellen 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en 
toelichting en overeenkomstig de elektronische versie 
(NL.IMRO.0160.WBP00046-VG01). 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten over de 
in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. 

5. Bij gedeputeerde Staten van Overijssel een verzoek in te dienen om de 
bekendmaking van dit vaststellingsbesluit eerder te laten plaatsvinden dan is 
bepaald in artikel 3.8 Wro. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Het vaststellen van het wijzigingsplan 'Wijziging bestemmingsplan 
Buitengebied Hardenberg, Reestdal en Bergentheim Zuid, Van Roijensweg 83, 
Kloosterhaar" voor het vergroten van het agrarische bouwvlak (176215) 
 
Besluit: 
1. Het wijzigingsplan ''Wijziging bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, 

Reestdal en Bergentheim Zuid, Van Roijensweg 83, Kloosterhaar' met 
identificatienummer NL.IMRO.0160.WBP00048-VG01 ongewijzigd vast te 
stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten van de 
grondexploitatie anderszins is verzekerd. 
 

Wethouder Te Rietstap is niet betrokken geweest bij de beraadslaging en 
besluitvorming over dit voorstel. 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

3.  Ontheffing winkelopenstelling Hemelvaart (185975) 
 
Besluit: 
Op grond van artikel 9 lid 2 van de winkeltijdenverordening Hardenberg 2014 
voor onbepaalde tijd ontheffing verlenen op het verbod vervat in artikel 2 van de 
winkeltijdenwet voor wat betreft Hemelvaart. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

4.  Collegeverklaring ENSIA 2020 inzake Informatiebeveiliging DigiD, Suwinet, 
BAG, BGT en BRO (159217) 
 
Besluit: 

• Verklaring en verantwoording af te leggen over geselecteerde 
informatiebeveiligingsnormen inzake DigiD, SUWInet, Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie 
(BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO) op basis van de Eenduidige 
Normatiek Single Information Audit (ENSIA). 

• Het college verklaart dat voor DigiD en BRO niet aan alle geselecteerde 
normen wordt voldaan. De op de uitzonderingen gerichte 
beheersmaatregelen zijn in een verbeterplan opgenomen, zijn belegd en 
worden gemonitord. 

 

Collegevoorstel 
Concern 

5.  Vaststellen ontwerp herinrichting Badhuisplein e.o. (155107) 
 
Besluit: 
1. definitief planontwerp van het Badhuisplein vast te stellen; 
2. in te stemmen met het verplaatsen van het Landbouwbeeld naar het 

Badhuisplein; 
3. het definitief planontwerp te communiceren met de omwonenden en 

stakeholders; 
4. het ontwerp nader technisch uitwerken in een bestek en gereed maken voor 

aanbesteding; 
5. vaststellen van het financiële kader zoals geschetst, gebaseerd op de 

deelgrondexploitatie van het centrumplan. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Finale kwijting regeling omzetgarantie en de uitwerking van de regeling 
meerkosten Wmo- en jeugdhulpaanbieders gemeente Hardenberg (181047) 
 
Besluit: 
1. in te stemmen met finale kwijting voor de regeling omzetgarantie Wmo- en 

jeugdhulpaanbieders gemeente Hardenberg; 
2. de Concernmanager Maatschappelijk Domein te machtigen om de 

vaststellingsovereenkomsten namens de gemeente te ondertekenen; 
3. in te stemmen met de uitwerking van de regeling meerkosten Wmo- en 

jeugdaanbieders gemeente Hardenberg; 
4. in te stemmen om de beschikbare coronacompensatie door te laten stromen 

naar de budgetten voor de uitgaven van de regeling omzetgarantie en 
meerkostenregeling Wmo- en jeugdhulpaanbieders gemeente Hardenberg; 

5. Maatschappelijk Domein te verzoeken het college tijdig actief te informeren 
als het genoemde maximale bedrag (€ 700.000) dreigt te worden 
overschreden. 

 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

7.  Nota Vastgoedmanagement 2021-2025 (181000) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 

• De nota Vastgoedmanagement vast te stellen. 

• Een onderhoudsvoorziening ter hoogte van € 2.020.000,- te treffen ter 
dekking van de kosten voor uitvoering van groot onderhoud aan de vaste 
gebouwvoorraad. 

• De financiële consequenties te verwerken in de zevende begrotingswijziging 
2021.  

 

Raadsvoorstel 
Openbaar Gebied 

8.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 6 april 2021 (190643) 
 
Besluit: 
Het college stelt de besluitenlijst vast. 
 

Besluitenlijst 
Concernstaf 

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente 
Hardenberg d.d. 20 april 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
 

 


