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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 161330 

Vergaderdatum 2 maart 2021 

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

 
 
 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Voorstel tot het nemen van een besluit op een bezwaarschrift (159206) 
 
Besluit: 
1. Overeenkomstig het advies van de Commissie Bezwaarschriften een 

beslissing op het bezwaarschrift van de heer H.C. van der Sar te nemen, 
ingediend tegen een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. 

2. De beslissing op bezwaar conform conceptbesluit aan bezwaarmaker te 
verzenden. 

 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

2.  Vervanging brandmeldinstallatie zwembad de Kiefer (157911) 
 
Besluit: 

 een krediet van € 12.500,- exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de 
vervanging van de brandmeldinstallatie van zwembad de Kiefer en dit te 
verwerken in de 1e berap 2021; 

 vooruitlopend op de vaststelling in de 1e Berap de werkzaamheden reeds te 
starten, nu vanwege veiligheidsoverwegingen verder uitstel ongewenst is. 

 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

3.  Ondertekenen intentieverklaring Safe Streets (159129) 
 
Besluit: 
1. De intentieverklaring Safe Streets te ondertekenen. 
2. Deze op 8 maart 2021 aan te bieden aan soroptimistclub de Reestlanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Planning en richtlijnen 1e bestuursrapportage 2021 (154456) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de planning en richtlijnen 1e bestuursrapportage 2021. 
2. In te stemmen met het opnemen van de volgende (nog te wijzigen of verder 

aan te vullen) onderwerpen, waarover de voortgang dient te worden 
gerapporteerd, betreffende: impact corona, voortgang 
taakstellingen/bezuinigingen, dienstverlening Ommen, grondexploitatie, 
jeugdzorg & WMO. 

3. De portefeuillehouder Financiën bij de CMT vergadering (2e termijn) te laten 
uitnodigen, waarin de 1e bestuursrapportage wordt behandeld. 

 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

5.  Planning en richtlijnen Kadernota 2022 (154387) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de planning en richtlijnen kadernota 2022. 
2. In te stemmen met het (laten) uitwerken van de volgende (nog te wijzigen of 

verder aan te vullen) strategische thema's, waarover door het college 
richtinggevende uitspraken kunnen worden gedaan: economie, 
duurzaamheid, wonen, mobiliteit en Samen Door. 

 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

6.  Leader bijdrage voor Vechtfloat en Vechtdal Proef (153753) 
 
Besluit: 
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 € 9.849,- 
vanuit het product Plattelandsvernieuwing 410300000 beschikbaar te stellen 
als cofinanciering. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Subsidie Stichting Hartveilig Hardenberg (152512) 
 
Besluit: 
1. De subsidie voor 2020 vast te stellen op € 30.000. 
2. Een subsidie voor 2021 te verlenen van € 30.000. 
3. Akkoord te gaan met het voorstel van de Stichting om de bijdrage van de 

Stichting aan de deelnemers van het netwerk te verhogen van 33% van de 
aanschafkosten naar 50% van de totale aanschaf- en onderhoudskosten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

8.  Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het splitsen van de 
burgerwoning op de percelen Hoofdweg 144 en 144a in De Krim (158526) 
 
Besluit: 
1. De ontwerp-omgevingsvergunning voor het splitsen van een burgerwoning 

met inwoonsituatie naar twee zelfstandige wooneenheden op de percelen 
Hoofdweg 144 en 144a in De Krim ter inzage te leggen. 

2. Geen milieueffectrapport te maken.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

9.  Verlenen omgevingsvergunning voor het verlengen van de tijdelijke vergunning 
voor het asielzoekerscentrum in Hardenberg met een termijn van vijf jaar 
(151264) 
 
Besluit: 
Aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een omgevingsvergunning 
voor afwijking van de geldende bestemmingsplannen te verlenen voor vijf jaar 
tot uiterlijk 8 maart 2026. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

10.  Verlenen omgevingsvergunning voor de wijziging van de voorgevel perceel 
Brinkstraat 18 te Hardenberg (150883) 
 
Besluit: 
Voor het perceel Brinkstraat 18 te Hardenberg een omgevingsvergunning voor 
de activiteit bouwen te verlenen voor het wijzigen van de voorgevel. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

11.  Beslissing op bezwaar inzake handhavingsverzoek Coevorderweg 111 Slagharen 
(148921) 
 
Besluit: 
1. Het ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 
2. De nadere motivatie over de planologische ondergeschiktheid van het 

loonbedrijf vast te stellen. 
3. Beslissing op bezwaar te ondertekenen en te verzenden. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

12.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 16 februari 2021 (161371) 
 
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. 9 maart 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 


