Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Zaaknummer

212489

Vergaderdatum

22 juni 2021

Aanwezig

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

Nr.

Onderwerp/besluit

1.

Jaarverslag Regio Zwolle 2020 (211781)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
Het Jaarverslag Regio Zwolle 2020 voor kennisgeving aan te nemen en dit via de
actieve informatieplicht samen met het bijbehorende Persbericht te doen
toekomen aan de raad.
2.

Leerplicht / RMC (211230)
Besluit:
1. Het Meerjarenbeleidsplan VSV 2021-2024 RMC regio IJssel-Vecht vast te
stellen.
2. In te stemmen met de implementatie van samenwerkingsniveau 2 Leerplicht
en RMC in de RMC regio IJssel-Vecht.
3. Het jaarplan Leerplicht/RMC 2019-2020 beschikbaar te stellen ter financiële
verantwoording aan centrumgemeente Zwolle.
4. Het jaarplan Leerplicht / RMC 2019 – 2020 beschikbaar te stellen aan de raad.
5. Kennis te nemen van het Derde Steun en herstelpakket n.a.v. Covid 19.

3.

Wijzigingsbesluit omgevingsvergunning zonnepark WesteindigerdijkKanaalweg-Oost Hoogenweg (210916)
Besluit:
De omgevingsvergunning van 1 oktober 2019 voor een zonnepark aan de
Westeindigerdijk-Kanaalweg-Oost in Hoogenweg te wijzigen overeenkomstig
het verzoek, in die zin dat de omgevingsvergunning geacht wordt te zijn
verleend voor de wijzigingen zoals aangegeven op de bijgevoegde bijlagen.

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr.

Onderwerp/besluit

4.

Besluiten op ingekomen Wobverzoeken RDB en IKO over RES en
windmolenparken gebied BKS (210145)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Bedrijfsvoering

Besluit:
Bijgaande besluiten met bijlagen te verstrekken aan verzoekers, Realistisch
Duurzaam Bergentheim en Initiatiefgroep Kloosterhaar Oost.
5.

Leader aanvraag Vechtdal Proef, correctie cofinancieringsbijdrage (206694)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
In de plaats van het collegebesluit van 2 maart 2021 (Leaderbijdrage voor
Vechtfloat en Vechtdal Proef / zaaknr. 153753) een nieuw besluit te nemen,
inhoudende:
1. De aanvraag voor een Leader subsidie ten behoeve van het project Vechtfloat
te ondersteunen en daarvoor een eenmalige bijdrage van € 23.587,- vanuit het
product Plattelandsvernieuwing 410300000 beschikbaar te stellen als
cofinanciering.
2. De aanvraag voor een Leader subsidie ten behoeve van het project Vechtdal
Proef te ondersteunen en daarvoor een eenmalige bijdrage van € 13.060,vanuit het product Plattelandsvernieuwing 410300000 beschikbaar te stellen
als cofinanciering.
6.

Uitwerking meicirculaire 2021 gemeentefonds (211951)

Brief/ memo
Bedrijfsvoering

Besluit:
1. kennis te nemen van de uitwerking meicirculaire 2021 gemeentefonds;
2. de financiële gevolgen voor 2021 te verwerken via de 2e bestuursrapportage
2021;
3. de financiële gevolgen voor 2022 e.v. jaren te verwerken in de begroting 2022
e.v. jaren;
4. bijgevoegde memo ter info naar de raad te verzenden.
7.

Raadsbrief stand van zaken Vitale Vakantieparken Vechtdal (210052)

Brief/ memo
Ruimtelijk Domein

Besluit:
In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de
stand van zaken met betrekking tot het project Vitale Vakantieparken Vechtdal.
8.

Raadsbrief introductie Budgetloket (212765)
Besluit:
Bijgevoegde brief over de introductie van het Budgetloket aan de
gemeenteraad te verzenden.

Brief/ memo
Maatschappelijk
Domein

Nr.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd

9.

Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 15 juni 2021 (212533)

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. 29 juni 2021.
Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

M.W. Offinga

