Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Zaaknummer

171045

Vergaderdatum

16 maart 2021

Aanwezig

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

Afwezig

B.M. Luiten, wethouder

Nr.
1.

Onderwerp/besluit
Ontwerpbestemmingsplan 'Dedemsvaart, Julianastraat 114-116 te
Dedemsvaart' ten behoeve van woningbouw (163276)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
 In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Dedemsvaart,
Julianastraat 114-116 te Dedemsvaart'.
 In te stemmen met de 'Exploitatieovereenkomst Julianastraat 114116/Langewijk te Dedemsvaart'.
 Het ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter
inzage te leggen.
2.

Convenant beschermd wonen 2021 en 2022 (151108)
Besluit:
1. In te stemmen met het convenant beschermd wonen en maatschappelijke
opvang 2021 en 2022.
2. De burgemeester voor te stellen om wethouder M. Breukelman te
machtigen om namens de gemeente het convenant beschermd wonen en
maatschappelijke opvang 2021 en 2022 te ondertekenen.

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Nr.
3.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd

Ontwerpbestemmingsplan 'Mien Ruyslaan Dedemsvaart' (bouw max 14
woningen), ontwerp beeldkwaliteitsplan 'Mien Ruyslaan, Dedemsvaart' en
omgevingsvergunningen voor de bouw van 10 mediorenwoningen op percelen
ten zuiden van de Moerheimstraat 71b, 71c en 71d en 1 vrijstaande woning op
het perceel Mien Ruyslaan 23 in Dedemsvaart (129604)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Mien Ruyslaan
Dedemsvaart'.
2. In te stemmen met het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan 'Mien
Ruyslaan, Dedemsvaart'.
3. In te stemmen met de 'Exploitatieovereenkomst Mien Ruyslaan
Dedemsvaart'.
4. In te stemmen met de ontwerpbesluiten omgevingsvergunning ten
behoeve van het bouwen van 10 mediorenwoningen op percelen ten
zuiden van de Moerheimstraat 71b, 71c en 71d en 1 vrijstaande woning op
het perceel Mien Ruyslaan 23 in Dedemsvaart.
5. Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan
en de ontwerpen van de omgevingsvergunningen gedurende een periode
van zes weken ter inzage te leggen.
4.

Evaluatie Erven met kwaliteit (158361)

Raadsvoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
1. kennis te nemen van het rapport "evaluatie Erven met kwaliteit";
2. geen aanpassingen in het beleid Erven met kwaliteit door te voeren.
5.

Raadsbrief procesaanpak GVVP (141345)

Brief/ memo
Openbaar Gebied

Besluit:
In te stemmen met de raadsbrief over de procesaanpak voor het opstellen van
het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) en de raad middels deze brief
hierover te informeren
6.

Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 9 maart 2021 (171065)

Besluitenlijst
Concernstaf

Besluit:
Het college gaat akkoord met de besluitenlijst.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente
Hardenberg d.d. 23 maart 2021.
Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

M.W. Offinga

