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Zaaknummer 203679 

Vergaderdatum 25 mei 2021 

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

Afwezig J. ten Kate, wethouder 
 
 
 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Evaluatie Jeugdlintje (203081) 
 
Besluit: 
De gemeenteraad per brief te informeren over de evaluatie van het 
Jeugdlintje. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Beleid Misbruik en Oneigenlijk gebruik TOZO (203080) 
 
Besluit: 
In te stemmen met het Misbruik en Oneigenlijk gebruik-beleid inclusief 
bijlagen. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

3.  Ruimere toegang tot bestuursrechter voor ruimtelijke plannen (201455) 
 
Besluit: 
De raad per brief te informeren over de verruiming van het beroepsrecht voor 
ruimtelijke plannen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

4.  Begroting RSJ IJsselland 2022 incl. jaarrekening 2020 (201093) 
 
Besluit: 
1. De Kadernota 2022 inclusief Begroting van het Regionaal Serviceteam 

Jeugd IJsselland voor kennisgeving aan te nemen. 
2. De Toelichting ontwikkeling begroting 2022 voor kennisgeving aan te 

nemen. 
3. Met betrekking tot de Kadernota geen zienswijze in te dienen. 
4. Jaarverslag 2020 inclusief jaarrekening voor kennisgeving aan te nemen. 
5. De gemeenteraad over deze besluiten te informeren. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

5.  Eerste editie economisch journaal voor raad - uitgelicht IQ BLVD (198870) 
 
Besluit: 
De gemeenteraad met het 'economisch journaal, knooppunt Hardenberg' 
periodiek te informeren over de voortgang van de uitvoering van de 
vastgestelde economische koers en de eerste editie van dit journaal met een 
begeleidende brief aan de raad aan te bieden. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Intentieovereenkomst aankoop perceel gemeente Ambt-Hardenberg sectie 
AG nummer 733 (ged.), Erve Schultink Marslanden (197361) 
 
Besluit: 
• in te stemmen met het aangaan van een intentieovereenkomst met Ten 

Brinke Bouw B.V. voor de aankoop van het perceel gemeente Ambt-
Hardenberg sectie AF nummer 733 (ged.) ten zuiden van de Matrix (Erve 
Schultink Marslanden) en het verlenen van een bouwclaim van 14 
bouwkavels Marshoogte; 

• over te gaan tot ondertekening van de intentieovereenkomst (bijlage 1). 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Vaststellen subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie 
Hardenberg 2021 (197135) 
 
Besluit: 
• de subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Hardenberg 

2021 vast te stellen met als ingangsdatum 1 juli 2021; 
• de Algemeen Directeur mandaat te verlenen voor het nemen van besluiten 

met toepassing van deze subsidieregeling, voor zover passend binnen de 
door het college vastgestelde subsidieplafonds, met toestemming om 
ondermandaat te verlenen. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

8.  Samenwerking waterketen, bestuursakkoord 2021-2027 (192197) 
 
Besluit: 
1. Het bestuursakkoord 2021-2027 'Focus en ruimte' met de partners in de 

Samenwerking Noordelijke Vechtstromen aan te gaan. 
2. De burgemeester voor te stellen om wethouder Te Rietstap te machtigen 

het bestuursakkoord te ondertekenen. 
3. De raad over bovenstaande te informeren via de actieve informatieplicht. 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

9.  Ecologisch bermbeheer (182086) 
 
Besluit: 
1. Het ecologisch bermbeheer binnen de komende drie jaar uitbreiden naar 

alle bermen die daarvoor kansrijk zijn. 
2. Ter uitvoering hiervan een bermbeheerplan opstellen. 
3. Hiervoor een subsidie aanvragen bij de provincie Overijssel. 
 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

10.  Subsidievaststelling 1e inrichting CBS Marsweijde en CBS Vlinder (188203) 
 
Besluit: 
1. Subsidie te verstrekken aan de Stichting Chrono voor de uitbreiding van de 

1e inrichting met onderwijsleerpakketten en meubilair van basisscholen 
Marsweijde en Vlinder. 

2. De subsidie voor de uitbreiding van de 1e inrichting van CBS Marsweijde 
vast te stellen op € 17.800,-. 

3. De subsidie voor de uitbreiding van de 1e inrichting van CBS Vlinder vast te 
stellen op € 17.800,-. 

4. Beschikkingen te zenden aan het schoolbestuur. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

11.  Vaststelling van de nieuwe nadere regels voor de gemeentelijke 
begraafplaatsen (164919) 
 
Besluit: 
De nadere regels begraafplaatsen Hardenberg 2021 vast te stellen. 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

12.  Uitvoeringsplan respijtzorg en mantelzorgondersteuning 2021-2024 (170044) 
 
Besluit: 
1. Het uitvoeringsplan respijtzorg en mantelzorgondersteuning 2021-2024 

vast te stellen en in te stemmen met de in het plan opgenomen 
maatregelen. 

2. De participatieraad een advies te vragen over het uitvoeringsplan 
respijtzorg en mantelzorgondersteuning 2021-2024. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

13.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA over kinderen die in complexe 
gezinssituaties zitten (203620) 
 
Besluit: 
de schriftelijke raadsvragen van de CDA-fractie over kinderen die in complexe 
gezinssituaties zitten, per brief te beantwoorden. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

14.  Reactie rapportages ombudsvrouw (197301) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de beantwoording op de aanbevelingen uit de 

rapportages van de ombudsfunctionaris. 
2. De brief te verzenden naar de ombudsfunctionaris en een kopie ter 

informatie te versturen naar de gemeente- en participatieraad. 
 
 
 
 
 
 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

15.  Zienswijze van de gemeente Hardenberg over investeringen van Vechtdal 
Wonen in Enschede (195262) 
 
Besluit: 
In te stemmen met een positieve zienswijze op de ontheffingsaanvraag van 
Vechtdal Wonen voor o.a. studentenhuisvesting in Enschede, overeenkomstig 
brief. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

16.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks – WIC Balkbrug 
(200584) 
 
Besluit: 
Het college stemt in met de beantwoording schriftelijke vragen. 
 

Brief/ memo 
Concern 

17.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie 50Plus – WIC Balkbrug (203753) 
 
Besluit: 
Het college stemt in met de beantwoording schriftelijke vragen. 
 

Brief/ memo 
Concern 

18.  Vaststelling bestemmingsplan 'Mien Ruyslaan Dedemsvaart' en 
beeldkwaliteitsplan 'Mien Ruyslaan, Dedemsvaart' (200512) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
• Het bestemmingsplan 'Mien Ruyslaan Dedemsvaart' ongewijzigd vast te 

stellen, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische 
versie (NL.IMRO.0160.0000BP00356-VG01). 

• Het beeldkwaliteitsplan 'Mien Ruyslaan, Dedemsvaart' ongewijzigd vast te 
stellen. 

• Kennis te nemen van de door het college van B&W te verlenen 
omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen van 10 
mediorenwoningen op percelen aan de Kaapstander 3 t/m 13 (oneven) en 4 
t/m 10 (even) en 1 vrijstaande woning op het perceel Kaapstander 12 in 
Dedemsvaart. 

• Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten over 
de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

19.  Nieuwbouw school en hockeyaccommodatie in Marslanden - kredietaanvraag 
(194370) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. In te stemmen met de verwerving van de gronden ten behoeve van het 

nieuwbouwen van de school en hockey accommodatie. 
2. Een krediet van € 1.600.000 beschikbaar te stellen voor het verplaatsen van 

de hockeyvereniging, dit krediet ten laste te brengen van het 
bestaande krediet Herinrichting sportpark De Boshoek. 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

Vervolg punt 19. 
 
3. Een krediet van € 1.600.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van de 

gronden ten behoeve van een nieuw schoolgebouw en een 
hockeyaccommodatie in de wijk Marslanden en de kosten voor bouw en 
woonrijp maken en aanleg van een ontsluiting en parkeerterrein voor beide 
voorzieningen.  

4. Vast te stellen de 8e begrotingswijziging 2021 waarin de financiële 
consequenties worden verwerkt. 
 

20.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 18 mei 2021 (203743) 
 
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. 1 juni 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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