Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Zaaknummer

234359

Vergaderdatum 24 augustus 2021
Aanwezig

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

Afwezig

I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris

Nr.
1.

Onderwerp/besluit
Incidenteel extra subsidie peuteropvang VE 2021 Kinderwereld (223758)
Besluit:
Stichting Kinderwereld voor 2021 een eenmalige extra subsidie van € 24.516,- te
verlenen voor peuterplaatsen voorschoolse educatie (VE) 2020 ten behoeve van
een aanbod bij het AZC op basis van het geldende VVE beleid zoals vastgelegd
in de subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie 2021 en de
uitvoeringafspraken vastgelegd in het VVE-document "Een goed begin .....".

2.

Vaststellen subsidieplafonds peuterplaatsen peuteropvang en voorschoolse
educatie 2022 (221624)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Besluit:
Op grond van art. 8 lid 1 van de subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse
educatie gemeente Hardenberg 2021 onder begrotingsvoorbehoud de volgende
subsidieplafonds 2022 vast te stellen:
• peuterplaatsen peuteropvang € 235.165,00;
• peuterplaatsen voorschoolse educatie (VE) € 847.610,00.
3.

Verlening omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van
14 NOM-woningen en het plaatsen van erfafscheidingen op de percelen De
Maten 34 t/m 46 (even) en 51 t/m 63 (oneven) in Gramsbergen (219348)
Besluit:
De definitieve omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen van 14 NOMwoningen en het plaatsen van erfafscheidingen op de percelen De Maten 34 t/m
46 (even) en 51 t/m 63 (oneven) te Gramsbergen te verlenen.

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr.
4.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd

Ontwerpbestemmingsplan 'Kloosterhaar, Dorpsstraat 57a' (realisatie
kleinschalige smederij) (222002)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
• In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Kloosterhaar,
Dorpsstraat 57a'.
• Dit ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter
inzage te leggen.
5.

Locatiekeuze basisscholen De Regenboog en De Kwinkslag Slagharen (155902)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
1. Voor de vervangende nieuwbouw van de katholieke basisschool (KBS) De
Kwinkslag en de openbare basisschool (OBS) De Regenboog in Slagharen te
kiezen voor een gezamenlijk schoolgebouw op de huidige locatie (locatie E)
van de beide scholen aan de Vergouwlaan te Slagharen.
2. Hiervoor de volgende procesfase in te gaan met vooraf aandacht voor de
volgende vraagstukken:
• wie wordt de eigenaar van de nieuwbouw en gaat het gebouw beheren en
exploiteren;
• op welke niveaus en onderdelen willen de scholen samenwerken; concreet
uitgewerkt in een programma van eisen;
• participatie en communicatie met Plaatselijk Belang en omwonenden
gedurende het ontwerptraject.
6.

Raadsbrief motie laagdrempelig vervoer (232603)
Besluit:
Raadsbrief als reactie op de motie 'Laagdrempelig openbaar vervoer voor
minima' aan de gemeenteraad te verzenden.

7.

Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 13 juli 2021 (234700)

Brief/ memo
Maatschappelijk
Domein

Besluitenlijst
Concernstaf

Besluit:
Het college stelt de besluitenlijst vast.
8.

Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 20 juli 2021 (234701)
Besluit:
Het college stelt de besluitenlijst vast.

Besluitenlijst
Concernstaf

Nr.
9.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd

Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 27 juli 2021 (234702)

Besluitenlijst
Concernstaf

Besluit:
Het college stelt de besluitenlijst.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente
Hardenberg d.d. 31 augustus 2021.
Secretaris,

Loco-burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

M. Breukelman

