Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Zaaknummer

219425

Vergaderdatum 13 juli 2021
Aanwezig

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

Afwezig

M.W. Offinga, burgemeester

Nr.
1.

Onderwerp/besluit
Beslissingen op bezwaarschriften Realistisch Duurzaam Bergentheim en
Initiatiefgroep Kloosterhaar (219069)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Bedrijfsvoering

Besluit:
1.
Overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften, de
bezwaarschriften van Realistisch Duurzaam Bergentheim en de
Initiatiefgroep Kloosterhaar ongegrond te verklaren en de bestreden
besluiten in stand te laten.
2.
Bijgaande concept-besluiten op de bezwaarschriften van Realistisch
Duurzaam Bergentheim en Initiatiefgroep Kloosterhaar Oost te
versturen.
2.

Ondersteuning ondernemers met schulden en problemen (218926)
Besluit:
1a Akkoord te gaan met de in dit stuk voorgestelde schulddienstverlening tot
10 ondernemers door de Kredietbank Nederland.
1b De kosten van (vooralsnog) € 38.000 te dekken uit de middelen voor
minimabeleid en schuldhulpverlening (kostenplaats 4614000000).
Eventuele ophoging van het budget voor komende jaren meenemen in
eerste berap 2022.
2a Akkoord te gaan met de in dit stuk voorgestelde begeleiding van
ondernemers voor een periode van 1 jaar.
2b De kosten van € 35.000 voor een bedrag € 22.750 dekken met de middelen
gekregen voor heroriëntatie ondernemers. Het overige deel aan dekking
ad € 12.250 ten laste laten komen van minimabeleid en
schuldhulpverlening (kostenplaats 4614000000).

3.

Wijziging zondagsopenstelling overige winkels 2021 (218862)

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel

Nr.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd
Ruimtelijk Domein

Besluit:
In het genomen aanwijsbesluit van 6 april 2021 voor de bebouwde kommen
van Hardenberg en Dedemsvaart een wijziging aan te brengen conform
bijgevoegd aanwijsbesluit.
4.

Jaarverslag Dutch TechZone 2020 (216624)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
Het Jaarverslag Dutch TechZone 2020 en het Jaarplan DutchTechZone 2021
voor kennisgeving aan te nemen en ter informatie toe te zenden aan de
gemeenteraad met een begeleidende brief
5.

Uitbreiden zelfbewoningsplicht bij uitgifte woningbouwkavels (216091)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
In te stemmen met het uitbreiden van de zelfbewoningsplicht bij verkoop van
gemeentelijke kavels.
6.

Aanleg ontsluitingsweg voor Buiter Beton, Friesland Campina, Van Werven
naar bedrijfsterrein Katingerveld (211991)
.
Besluit:
•
opdracht te geven voor de aanleg van de achterontsluiting van de
bedrijven Friesland Campina, Buiter Beton en Van Werven via de
Katingerveldweg naar de N377;
•
over te gaan tot aankoop van de benodigde percelen van Buiter Beton
en Van Werven;
•
de mandelige weg van Buiter Beton, Friesland Campina en Van Werven
over te nemen.
•
de raad op de hoogte te brengen van de voortgang van de aanleg van de
achterontsluiting.

7.

Verzoek WSW tot ondertekening nieuwe achtervangovereenkomst (219856)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Collegevoorstel
Bedrijfsvoering

Besluit:
1.
In te stemmen met het aangaan van een nieuwe actuele en verbeterde
achtervangovereenkomst met ingang van 1 augustus 2021;
2.
Kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen op de huidige
achtervangovereenkomst;
3.
Kennis te nemen van de aankondiging van het WSW van de nog te
ontvangen wijzigingsovereenkomst op bestaande
achtervangovereenkomst. Deze worden later dit jaar ter besluitvorming
aan uw college voorgelegd.
4.
In te stemmen de raad na afloop van het besluit te informeren.

8.

Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA inzake maaibeleid (219245)
Besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de CDA fractie over
het maaibeleid.

Brief/ memo
Openbaar Gebied

Nr.
9.

Onderwerp/besluit
Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie 50PLUS inzake
antennebeleid (217564)

Type/ Afd
Brief/ memo
Ruimtelijk Domein

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie 50PLUS
inzake antennebeleid.
10. Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA - Wijziging WBTR (216815)
Besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke van de CDA fractie
inzake wijziging WBTR
11. Raadsbrief stand van zaken lokaal eigendom duurzame energieopwekking
(219013)

Brief/ memo
Maatschappelijk
Domein

Brief/ memo
Ruimtelijk Domein

Besluit:
De gemeenteraad met bijgaande raadsbrief te informeren over de stand van
zaken met betrekking tot lokaal eigendom bij duurzame energieopwekking.
12. Vaststelling bestemmingsplan 'Dedemsvaart, Julianastraat 114-116 te
Dedemsvaart' voor het realiseren van woningbouw (214955)

Raadsvoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
1.
In te stemmen met de 'Notitie met betrekking tot ingekomen
zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Dedemsvaart,
Julianastraat 114-116 te Dedemsvaart’.
2.
Het bestemmingsplan 'Dedemsvaart, Julianastraat 114-116 te
Dedemsvaart' ongewijzigd vast te stellen, een en ander overeenkomstig
de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en
overeenkomstig de elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00371VG01).

13. Kredietaanvraag aanleg regenwatertransportriool Van Oldenburgstraat
(207576)
Besluit:
DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
1.
Vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 een krediet
beschikbaar te stellen van € 170.000,- voor de aanleg van het laatste deel
regenwatertransportriool in de Van Oldenburgstraat te Hardenberg.
2.
Deze middelen ten laste te brengen van de voorziening ‘Nog te

Raadsvoorstel
Openbaar Gebied

Nr.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd

bestemmen middelen riolering’ en te verwerken in de 12e
begrotingswijziging.
14. Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 6 juli 2021 (219368)
Besluit:
Het college stelt de besluitenlijst vast.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente
Hardenberg d.d. 24 augustus 2021.
Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

M.W. Offinga

