
 

 

 

 

Openbaar 

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 192725 

Vergaderdatum 20 april 2021 

Aanwezig M.W. Offinga, burgemeester 
M. Breukelman, A.H. te Rietstap, J. ten Kate en M. Looman, wethouders 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris 

Afwezig E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 

 
 
 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Binnenschoolse cultuureducatie "Cultuur aan de Basis 2.0" (192185) 
 
Besluit: 
1. In het kader van de regeling "Cultuur aan de Basis 2.0" subsidie aan te 

vragen bij de Provincie Overijssel. 
2. In te stemmen met het Activiteitenplan 2021-2024. 
3. Voor de periode 2021-2024 tenminste € 24.408,00 in de gemeentebegroting 

te blijven reserveren voor binnenschoolse cultuureducatie in het primair 
onderwijs. 

4. Voor het schooljaar 2021-2022 € 20.000,00 beschikbaar te stellen voor 
uitbreiding van de uren van de cultuurcoach met 9 uur per week en dit te 
bekostigen vanuit het (incidentele) beschikbare budget cultuureducatie. 

5. In de Kadernota 2022 een voorstel op te nemen om voor de schooljaren 
2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025 € 20.000,00 per schooljaar beschikbaar 
te stellen voor de urenuitbreiding van de cultuurcoach met 9 uur per week, 
als zijnde onderdeel van de Visie Kunst en Cultuur. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Subsidie De Stuw 2021 (189040) 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag van De Stuw 2021, voor de 

uitvoering van welzijnswerk in de gemeente Hardenberg. 
2. Op basis van het werkplan 2021 een subsidie van € 1.440.328,- te verlenen 

aan De Stuw. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

3.  Beantwoording schriftelijke vragen CDA m.b.t. stavaza uitvoering P-wet 
(189072) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van 
CDA inzake uitvoering participatiewet. 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Beantwoording schriftelijke vragen 50PLUS - Beslagvrije voet (190152) 
 
Besluit: 
In te stemmen met beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van 
50PLUS inzake de beslagvrije voet. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

5.  Beantwoording schriftelijke vragen fracties CDA en OpKoers.Nu - Wonen met 
zorg in De Krim (191839) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de beantwoording schriftelijke vragen van de fracties CDA 
en OpKoers.nu inzake wonen met zorg in De Krim 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

6.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie CU - preventieakkoord (190348) 
 
Besluit: 
In te stemmen met beantwoording schriftelijke vragen van de fractie CU 
inzake preventieakkoord. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

7.  Evaluatie ombudsfunctie (172285) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. De evaluatie en procesafspraken over de ombudsfunctie vast te stellen. 
2. De ombudsfunctie te continueren. 
3. Voor het continueren van de ombudsfunctie een jaarlijks bedrag van  

€ 55.000,- beschikbaar te stellen en dit te verwerken in de eerstvolgende 
bestuursrapportage. 

 

Raadsvoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

8.  Wijzigen bijlage 5 beleidsplan 'een eerlijke kans voor iedereen 2020-2024' 
(175044) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
In te stemmen met een gewijzigde bijlage 5 voor het minimabeleidsplan 'een 
eerlijke kans voor iedereen 2020-2024'. 
 

Raadsvoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

9.  Vaststellen bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerweg 
35a Bergentheim'' (omzetting van de recreatieve bestemming naar een 
woonbestemming) (190733) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. het bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerweg 35a 

Bergentheim'' ongewijzigd vast te stellen met daarbij als ondergrond 
(o_NL.IMRO.0160.0000BP00364.dwg) en als digitale planversie 
(NL.IMRO.0160.0000BP00364-VG01); 

2. geen exploitatieplan vast te stellen. 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

10.  Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Sibculo, Kloosterdijk 
47, Sibculo' voor het slopen van landschapsontsierende bebouwing en het 
bouwen van een compensatiewoning (190838) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Het bestemmingsplan 'Sibculo, Kloosterdijk 47, Sibculo' ongewijzigd vast te 

stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en 
toelichting en overeenkomstig de elektronische versie 
(NL.IMRO.0160.0000BP00366-VG01). 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten 
anderszins is verzekerd. 

 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

11.  Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 13 april 2021 (192974) 
 
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. 28 april 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
 

 


