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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Leader bijdrage voor project Boer-inn Vechtdal Circo Lodge (203778) 
 
Besluit: 

 De aanvraag van Circo Lodge voor een Leader subsidie ten behoeve van het 
project Boer-Inn Vechtdal wordt ondersteund. 

 Een eenmalige bijdrage van € 20.066,20 vanuit het product 
Plattelandsvernieuwing 410300000 beschikbaar te stellen als cofinanciering. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Bijdrage Leader beheerkosten 2020 - 2022 (199767) 
 
Besluit: 

 Kennis te nemen van de voortzetting van het Leader programma in de 
periode 2020-2022. 

 Hiervoor een bijdrage van € 10.540,- beschikbaar te stellen voor de 
beheerkosten. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Kaveluitgifteprocedure en kavelprijzen vrije kavels woongebied uitbreiding De 
Meerstal in Kloosterhaar (203292) 
 
Besluit: 
Akkoord te gaan met de voorgestelde verkoopprocedure en kavelprijzen met 
bijbehorende documenten ten behoeve van de uitgifte van vrije 
woningbouwkavels uitbreiding De Meerstal II in Kloosterhaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van vijf 
appartementen met gezamenlijke huiskamer aan de Tuinstraat 3 t/m 13 (oneven) 
in Dedemsvaart (202983) 
 
Besluit: 
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen van 5 
appartementen met gezamenlijke huiskamer aan de Tuinstraat 3 t/m 13 (oneven) 
in Dedemsvaart vast te stellen en de bijbehorende procedure op te starten. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Begroting GGD IJsselland 2022 (192919) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de begroting 2022 van de GGD IJsselland en derhalve 

geen zienswijze in te dienen. 
2. In te stemmen met de jaarstukken 2020. 
3. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2021. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

6.  Toeslagenaffaire (204596) 
 
Besluit: 
In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad middels bijgevoegde 
raadsbrief. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

7.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA - gevolgen afschaffing BOR en 
DSR voor familiebedrijven (204584) 
 
Besluit: 
De vragen van de CDA fractie te beantwoorden door middel van brief. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

8.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 25 mei 2021 (206331) 
 
Besluit: 
Het college stelt de besluitenlijst vast. 

Besluitenlijst 
Concernstaf 

 

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente 
Hardenberg d.d. 8 juni 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
 

 


