Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Zaaknummer

237561

Vergaderdatum 31 augustus 2021
Aanwezig

M. Breukelman, loco-burgemeester
N.A.M. Lansink Rotgerink en M. Looman, wethouders
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur

Afwezig

M.W. Offinga, burgemeester
A.H. te Rietstap, wethouder

Nr.

Onderwerp/besluit
1. Ledenraadpleging CAO SW 2021-2025 (235681)
Besluit:
Een positief stemadvies uit te brengen aan de VNG over de CAO SW 20212025.
2. Convenant 'Samen voor een Gezond Gewicht in het Vechtdal' (233267)
Besluit:
1. Akkoord te gaan met gemeentelijke deelname aan de beweging 'Samen
voor een Gezond Gewicht in het Vechtdal' voor de periode 1 september
2021 tot en met 1 september 2024.
2. Wethouder A.H. te Rietstap te machtigen om hiervoor een convenant te
ondertekenen.
3. Jaarverslag klachten 2020 (232517)
Besluit:
Het jaarverslag klachten over het jaar 2020 met de belangrijkste conclusies
en één aanbeveling vaststellen.
Dit zijn:
• het aantal klachten is in 2020 ten opzichte van voorgaande jaren sterk
gedaald;
• de klachten zijn gelijkmatig verspreid over de domeinen en zijn veelal tot
tevredenheid van de klager afgedaan;
• een externe instantie zoals de Ombudscommissie Hardenberg is leerzaam
voor de gemeentelijke organisatie als er sprake is van concrete adviezen
bijvoorbeeld om de werkwijze aan te passen;
• herken tijdig klachten die veel tijd gaan kosten en kom tot een snelle
afwikkeling van de klacht.

Type/ Afd
Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Bedrijfsvoering

Nr.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd

4. Vaststellen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het splitsen
van de burgerwoning op de percelen Horstra’s Wijk 49 en 49a in De Krim
(224425)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
Een omgevingsvergunning met voorschriften te verlenen voor de splitsing
van de burgerwoning op de percelen Horstra’s Wijk 49 en 49a in De Krim.
5. Vaststellen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het splitsen
van de bedrijfswoning op de percelen Noord Stegeren 36 en 36i in
Dedemsvaart (17323)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
1. Te reageren op de binnengekomen zienswijze door in te stemmen met het
zienswijzenverslag.
2. Geen milieueffectrapport te maken.
3. Een omgevingsvergunning met voorschriften te verlenen voor de
activiteiten bouwen en handelen in strijd regels ruimtelijke ordening voor
de splitsing van de bedrijfswoning op de percelen Noord Stegeren 36 en
36i in Dedemsvaart.
6. Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 24 augustus 2021 (237626)

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. 7 september 2021.
Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

M.W. Offinga

