Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Zaaknummer

201241

Vergaderdatum

18 mei 2021

Aanwezig

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

Afwezig

J. ten Kate, wethouder

Nr.

Onderwerp/besluit

1.

Jaarverantwoording kinderopvang 2020 gemeente Hardenberg (198382)
Besluit:
1. De jaarverantwoording kinderopvang 2020 gemeente Hardenberg vast te
stellen (bijlagen 1 t/m 4).
2. De jaarverantwoording 2020 ter kennisname te sturen aan de gemeenteraad.
3. De jaarverantwoording 2020 aan de Inspectie van het Onderwijs beschikbaar
te stellen.

2.

Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Veiligheidsregio IJsselland (198172)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Concern

Besluit:
1. Kennis te nemen van de kadernota en de conceptbegroting 2022 van de
Veiligheidsregio IJsselland.
2. Geen zienswijze op deze begroting in te dienen.
3. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020 van de
Veiligheidsregio IJsselland.
3.

Jaarverslag 2020 Commissie Bezwaarschriften (196724)
Besluit:
1. kennis te nemen van het verslag;
2. in te stemmen met de reacties vanuit de domeinen op de aanbevelingen van
de commissie.

Collegevoorstel
Bedrijfsvoering

Nr.

Onderwerp/besluit

4.

Samenwerkingsconvenant Lokale Alliantie (financieel) veilig ouder worden
(194835)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Besluit:
1. In te stemmen met het samenwerkingsconvenant 'Lokale Alliantie
(financieel) veilig ouder worden Ommen en Hardenberg'.
2. De burgemeester voor te stellen om wethouder M. Looman te machtigen het
samenwerkingsconvenant 'Lokale Alliantie (financieel) veilig ouder worden
Ommen en Hardenberg' te ondertekenen.
5.

Verzoek tot verlenging gemeentegarantie lening LOC+ t.b.v. Alfa College
(198414)

Raadsvoorstel
Bedrijfsvoering

Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
Tegen het voorgenomen collegebesluit tot verlenging van de gemeentelijke
garantstelling voor de lening van € 9.600.000 van het Alfa College geen wensen
of bedenkingen in te dienen.
6.

1e bestuursrapportage 2021 annex 6e begrotingswijziging 2021 (192955)
Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
1. In te stemmen met de bijstelling van de begroting 2021 en de doorwerking
hiervan op de meerjarenbegroting 2022-2024.
2. De 6e begrotingswijziging 2021, waarin de financiële consequenties vanuit de
1e bestuursrapportage zijn verwerkt, vast te stellen.

7.

Kadernota 2022 (194664)
Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
1. In te stemmen met de uitgangspunten voor de begroting 2022 e.v. jaren.
2. In te stemmen met het opnemen in de begroting 2022 e.v. jaren van
stelposten voor:
a. nieuw beleid als voorgesteld in deze Kadernota (incidenteel totaal € 1,2
miljoen en structureel € 451.000 in 2022 oplopend naar € 496.000 in
2025);
b. gevolgen wijziging heffingssystematiek forensenbelasting van € 25.000.
3. Kennis te nemen van de toekomstige ontwikkelingen als geschetst in deze
Kadernota en deze ontwikkelingen, die van belang zijn voor onze
gemeente, te betrekken bij de algemene beschouwingen.

Raadsvoorstel
Bedrijfsvoering

Nr.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd

8.

Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA - Zorgfraude (198222)
Besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de technische vragen betreffende
zorgfraude en de antwoordbrief te verzenden aan de fractie van de PvdA t.a.v.
de heer R. Jonkhans.

9.

Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 11 mei 2021 (201332)

Brief/ memo
Maatschappelijk
Domein

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. 25 mei 2021.
Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

M.W. Offinga

