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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 244364 

Vergaderdatum 14 september 2021 

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

Afwezig A.H. te Rietstap, wethouder 
 
 
 

Nr.  Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd (243010) 
 
Besluit: 
De rapporten met begeleidende raadsbrief over het 
cliëntervaringsonderzoek onder inwoners met een voorziening vanuit de 
Jeugdwet of Wmo in 2020 aan de gemeenteraad te verzenden. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Evenementenvergunning (241362) 
 
Besluit: 
Verlenen evenementenvergunning voor het organiseren van een 
Hapjesdag/foodtruck festival op 25 en 26 september 2021op het perceel van 
de Kalkoventerrein in Dedemsvaart. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Verlening omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen 
van vijf appartementen met gezamenlijke huiskamer aan de Tuinstraat 3 t/m 
13 (oneven) in Dedemsvaart (239380) 
 
Besluit: 
De definitieve omgevingsvergunning voor het bouwen van 5 appartementen 
met gezamenlijke huiskamer aan de Tuinstraat 3 t/m 13 (oneven) in 
Dedemsvaart te verlenen. 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr.  Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Voornemen tot onttrekken aan het openbaar verkeer van de Finlandweg 
(Hardenberg) (237668) 
 
Besluit: 
1. het voornemen uit te spreken om de Finlandweg, gelegen binnen de 

bebouwde kom van Hardenberg, op het bedrijventerrein Broeklanden B, 
en wel tussen de Noorwegenweg en de Zwedenweg, te onttrekken aan 
het openbaar verkeer; 

2. te bepalen dat op de voorbereiding van dit besluit afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. 

 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

5.  Vaststellen wijzigingsplan percelen Kromhofsweg 4 en 6 in Heemserveen 
(omzetting van de agrarische bestemming met aanduiding 
plattelandswoning naar een woonbestemming) (236800) 
 
Besluit: 
1. Het wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied 

Hardenberg, Kromhofsweg 4 en 6 Heemserveen'' ongewijzigd vast te 
stellen met daarbij als ondergrond O_NL.IMRO.0160.WBP00051.dgn en 
als digitale planversie NL.IMRO.0160.WBP00051-VG01. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Vervangen straatbomen Koningsvaren Dedemsvaart (235046) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de vervanging van een deel van de straatbomen langs de 
Koningsvaren in Dedemsvaart overeenkomstig het bijgevoegde 
beplantingsplan. 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

7.  Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van 8 
geschakelde seniorenwoningen op de percelen Heemsermarsweg 1c t/m 1l in 
Hardenberg (verlening vergunning) (223670) 
 
Besluit: 
• In te stemmen met de 'Notitie met betrekking tot ingekomen zienswijzen 

op het ontwerp van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 8 
geschakelde seniorenwoningen op de percelen Heemsermarsweg 1c t/m 1l 
in Hardenberg'. 

• De definitieve omgevingsvergunning voor het bouwen van 8 geschakelde 
seniorenwoningen op de percelen Heemsermarsweg 1c t/m 1l in 
Hardenberg te verlenen. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

8.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA inzake inzake 
onderhoudstoestand wegen en bermen (243003) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de schriftelijke beantwoording. 
 

Brief/ memo 
Openbaar Gebied 



Nr.  Onderwerp/besluit Type/ Afd 

9.  Beantwoording schriftelijke vragen VVD over spelregels en procedures 
inzake gerechtelijke uitspraken (240024) 
 
Besluit: 
De vragen van de fractie van de VVD te beantwoorden conform raadsbrief. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

10.  Raadsbrief positionpaper Verstedelijkingsstrategie aan de raad (244492) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de raadsbrief en deze te versturen aan de raad. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

11.  Vaststelling bestemmingsplan 'Hardenberg, Hessenweg 7' (locatie 
voormalige horecabedrijf De Bokkepruik) (223810) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. In te stemmen met de 'Notitie met betrekking tot ingekomen zienswijzen 

op het ontwerpbestemmingsplan ‘Hardenberg, Hessenweg 7’; 
2. Het bestemmingsplan Hardenberg, Hessenweg 7' gewijzigd vast te stellen 

in die zin dat het bouwvlak aan de zijde van de Hessenweg en de 
Merelstraat is aangepast, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit 
behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de 
elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00347-VG01); 

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

 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

 

12.  Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 7 september 2021 (244484) 
 
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. 21 september 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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