Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Zaaknummer

151374

Vergaderdatum

16 februari 2021

Aanwezig

M.W. Offinga, burgemeester
M. Breukelman, A.H. te Rietstap, J. ten Kate en B.M. Luiten, wethouders
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur

Nr.

Onderwerp/besluit

1.

Aanwijzing afgiftepunt briefstemmen (153644)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Bedrijfsvoering

Besluit:
In te stemmen met de aanwijzing van het gemeentehuis als locatie van het
briefstem afgiftepunt.
2.

Ontwerpbestemmingsplan 'Sibculo, Kloosterdijk 47, Sibculo' voor het toepassen Collegevoorstel
van rood voor rood (152070)
Ruimtelijk Domein
Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ''Sibculo, Kloosterdijk 47,
Sibculo'' met identificatienummer NL.IMRO.0160.0000BP00366-OW01.
2. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter
inzage te leggen.
3. Geen milieueffectrapport te laten maken.

3.

Uitbreiding brandweerkazerne Slagharen (147174)
Besluit:
 een krediet van € 148.000 exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de
uitbreiding van brandweerkazerne Slagharen en dit te verwerken in de 1e
berap 2021;
 de verhoging van de lasten te verdisconteren in de huurprijs met de
Veiligheidsregio.

Collegevoorstel
Openbaar Gebied

Nr.

Onderwerp/besluit

4.

Structurele borging Thuis Support en Ondersteuningsvouchers (142669)
Besluit:
1. De pilots Thuis Support en ondersteuningsvouchers structureel te
continueren.
2. De dekking voor Thuis Support te realiseren uit de reguliere budgetten WMO
en Jeugd, hiervoor structureel € 60.000,- te reserveren, deze middelen naar
rato ten laste te brengen van de budgetten WMO en Jeugd en de middelen
middels een subsidie beschikbaar te stellen aan de betrokken aanbieders.
3. Te onderzoeken of het van meerwaarde is om Thuis Support en de
ondersteuningsvouchers ook in te zetten voor inwoners die vanwege de
ambulantisering van de GGZ behoefte hebben aan flexibele inzet van
ondersteuning.
4. Indien uit dit onderzoek blijkt dat het wenselijk is om Thuis Support en de
ondersteuningsvouchers ook in te zetten voor de GGZ-doelgroep, dit
mogelijk te maken vanuit de middelen die de gemeente structureel ontvangt
van het Rijk voor de ambulantisering van de GGZ.
5. De huidige inzet vanuit Thuis Support en de ondersteuningsvouchers onder te
brengen in de derde programmalijn van Samen Door en de besparing die
beide projecten opleveren, geraamd op ongeveer € 100.000,-, onderdeel te
maken van de financiële taakstelling binnen het programma Samen Door.

5.

Beantwoording schriftelijke vragen 50PLUS inzake onderhoud begraafplaatsen
(150121)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Brief/ memo
Openbaar Gebied

Besluit:
De raadsvragen van 50PLUS te beantwoorden middels brief.
6.

Bereikbaarheidsambitie regio Zwolle (118822)
Besluit:
1. de bereikbaarheidsambitie regio Zwolle voor kennisgeving aan te nemen;
2. de raad over deze bereikbaarheidsambitie te informeren en de samenhang
met het programma mobiliteit aan te geven door middel van raadsbrief.

Brief/ memo
Openbaar Gebied

Nr.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd

7.

Vaststellen Bestemmingsplan en MER Rollepaal, Langewijk 135 Dedemsvaart
(125491)

Raadsvoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
1. te reageren op de ingekomen zienswijzen en adviezen zoals voorgesteld in
het "Adviesverslag en Zienswijzenverslag Plan-MER en Bestemmingsplan
Rollepaal, Langewijk 135 Dedemsvaart";
2. het bestemmingsplan Rollepaal, Langewijk 135 Dedemsvaart
(NL.IMRO.0160.0000BP00267-VG01) met het bijbehorende
Milieueffectrapport gewijzigd vast te stellen naar aanleiding van het advies
van de Commissie voor de MER (conform het overzicht zoals vermeld in het
"Adviesverslag en zienswijzenverslag") opgenomen als 9 van de toelichting);
3. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten van de
grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd
is.
8.

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Baalder uiterwaard’
(herinrichting winterbed Vecht) (149483)

Raadsvoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
1. Te reageren op de zienswijzen zoals verwoord in de zienswijzennota.
2. Het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Baalder uiterwaard' met
identificatienummer NL.IMRO.0160.0000BP00362-VG01 ongewijzigd vast te
stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
9.

Verklaring van geen bedenkingen voor de legalisatie van een motorzaak in een
voormalige boerderijdeel behorend bij een burgerwoning op het perceel
Coevorderweg 121 in De Krim (152068)
Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
1. Te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen de realisatie van een
motorzaak in een voormalig boerderijdeel behorend bij een burgerwoning op
het perceel Coevorderweg 121 in De Krim en hiermee qua gebruik af te wijken
van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg'.
2. De verklaring van geen bedenkingen te ondertekenen en deze te verzenden
naar het college van burgemeester en wethouders.

Raadsvoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd

10.

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Collendoornerdijk 1f
1g, Collendoorn' en verlenen omgevingsvergunning voor het splitsen van een
woonboerderij in twee zelfstandige woningen, het uitbreiden van de woningen
en het bouwen van een vervangend bijgebouw (131715)

Raadsvoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
 Het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Collendoornerdijk 1f - 1g
Collendoorn' ongewijzigd vast te stellen, een en ander overeenkomstig de bij
dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig
de elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00343-VG01).
 Kennis te nemen van de door het college van B&W te verlenen
omgevingsvergunning voor het splitsen van een woonboerderij in twee
zelfstandigen woningen, het uitbreiden van de woningen en het bouwen van
een vervangend bijgebouw.
 Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten over de
in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd.
11.

Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 9 februari 2021 (155363)

Besluitenlijst
Concernstaf

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. 2 maart 2021.
Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

M.W. Offinga

