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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Het concept GVVP vrijgeven voor inspraak (244362) 
 
Besluit: 
1. Het concept Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) (bestaande uit 

visiedeel en uitvoeringsprogramma - gebiedsgerichte uitwerking) vrij te 
geven voor inspraak. 

2. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsbrief. 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

2.  Eindmusical, een brug naar de Hardenbergse cultuur (244171) 
 
Besluit: 
1. opnieuw financieel bij te dragen in de huurkosten van een culturele instelling 

ten behoeve van het opvoeren van de eindmusical van groep 8 van het 
Primair Onderwijs; 

2. hiervoor in de begroting van 2022 € 33.000,- op te nemen en ten laste te 
brengen van de algemene reserve; 

3. deze regeling na afloop van het schooljaar 2021-2022 te evalueren; 
4. de raad hierover tijdig te informeren zodat een eventuele volgende regeling 

betrokken kan worden bij de besluitvorming over de begroting 2023. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

3.  Lokaal Preventieakkoord gezondheid (234733) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de inhoud van het Preventieakkoord Hardenberg. 
2. Akkoord te gaan met de aanvraag voor uitvoeringsbudget 2022 en 2023 bij 

het ministerie van VWS. 
3. De rijkssubsidie voor Gezonde In de Stad (GIDS gelden) en de regiodeal 

gelden positieve gezondheid te bestemmen voor uitvoering van projecten 
startend in 2021. 

4. Wethouder Te Rietstap te machtigen het akkoord namens de gemeente te 
ondertekenen. 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Nationaal Programma Onderwijs, een plan voor Hardenberg (243029) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwikkelen van een plan voor Hardenberg in het 

kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). 
2. De door het Rijk beschikbaar gestelde NP Onderwijs middelen  

(€ 1.200.449,93) hiervoor in te zetten. 
3. In te stemmen met het aanstellen van een projectleider NP Onderwijs voor de 

duur van het Programma om het plan te ontwikkelen en uit te voeren samen 
met het onderwijs en andere bij jeugd en onderwijs betrokken organisaties. 

4. De kosten van de inzet van de projectleider, een bedrag van € 170.000, te 
dekken uit de middelen, die de gemeente Hardenberg van het Rijk ontvangt 
voor het NP Onderwijs. 

5. De gemeenteraad te informeren over het NP Onderwijs, door middel van de 
raadsbrief in de bijlage. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

5.  Het instemmen met de addenda bestuursovereenkomst en huurovereenkomst 
AZC Hardenberg (237675) 
 
Besluit: 
1. met het addendum van de bestuursovereenkomst AZC Hardenberg; 
2. in te stemmen met het addendum van de huurovereenkomst AZC 

Hardenberg; 
3. de ondertekening van de addenda te laten plaatsvinden tijdens de geplande 

open dag van het AZC op zaterdag 25 september 2021. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

6.  Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 14 september 2021 (246302) 
 
Besluit: 
Het college gaat akkoord met de besluitenlijst. 

Besluitenlijst 
Concernstaf 

 

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente 
Hardenberg d.d. 28 september 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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