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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Rookvrij gemeentehuis (108488) 
 
Besluit: 
1. Het rookvrij maken van de directe omgeving van het gemeentehuis (d.w.z. 

de paden en groenstroken op de heuvel, waaronder de voor- en 
achteringang) door het instellen van een algemeen geldend en kenbaar 
rookverbod met ingang van 1 maart 2021 als voorgenomen besluit aan de 
OR aan te bieden voor instemming. 

2. Het sluiten van de rookruimte op de 5e verdieping van het gemeentehuis te 
sluiten per 1 maart 2021 als voorgenomen besluit aan de OR aan te bieden 
voor instemming. 

3. Geen alternatieve rookruimte in te richten als voorgenomen besluit aan de 
OR aan te bieden voor instemming. 

4. Het voorstel voor nieuw rookbeleid (zoals hieronder uitgewerkt) als 
voorgenomen besluit aan de OR aan te bieden voor instemming. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Raadsbrief voortgang uitwerking parkeerbeleid en vervanging 
parkeerapparatuur en -software (144058) 
 
Besluit: 
Raadsbrief 'voortgang uitwerking parkeerbeleid en vervanging 
parkeerapparatuur en software' met bijlagen: 

• Beantwoording motie Innovatieve technieken 

• Beantwoording motie Monitoring en evaluatie beleid 
toe te zenden aan de raad. 
 

Brief/ memo 
Openbaar Gebied 

3.  Weigering kapvergunning Hoogenweg 1d Hoogenweg (135204) 
 
Besluit: 
De omgevingsvergunning, onderdeel kappen, te weigeren voor het kappen 
van een berk op het perceel Hoogenweg 1d in Hoogenweg. 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Voortgang activiteiten MJP Duurzaam Hardenberg (146857) 
 
Besluit: 
In te stemmen met het versturen van raadsbrief 'Voortgang activiteiten MJP 
Duurzaam Hardenberg'. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

5.  Transformatie Park Moscou (129782) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
In te stemmen met de verdere uitwerking van de transformatie van de 
recreatieve- naar woonbestemming voor park Moscou. 
Onder voorbehoud van: 

• Planologische instemming van de provincie. 

• Wijziging van de bestaande woonafspraken. 

• Kostenneutrale transformatie. 

• Instemming van de Vereniging van Eigenaren van het park. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 19 januari 2021 (146701) 
 
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. 2 februari 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
 

 


