
 

 

 

 

Openbaar 

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 134169 

Vergaderdatum 5 januari 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.  Verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het realiseren 
van een groepsaccommodatie en een trainingshal, het vergroten van de 
oppervlakte aan bedrijfsgebouwen en het gebruiken van een recreatiewoning 
als beheerderswoning op het perceel Radewijkerweg 47 in Radewijk (132423) 
 
Besluit: 
De definitieve omgevingsvergunning voor het realiseren van een 
groepsaccommodatie en een trainingshal, het vergroten van de oppervlakte 
aan bedrijfsgebouwen en het gebruiken van een recreatiewoning als 
beheerderswoning te verlenen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Ontwerpbestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Kleine Esweg 3 
Diffelen en Elfde Wijk 22 Rheezerveen' en ontwerp omgevingsvergunningen 
Kleine Esweg 3 en 5, Diffelen voor het toevoegen van twee wooneenheden 
met toepassing van een sloopvoorwaarde (132421) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ''Buitengebied 

Hardenberg, Kleine Esweg 3 Diffelen en Elfde Wijk 22 Rheezerveen'' met 
identificatienummer NL.IMRO.0160.0000BP00361-OW01. 

2. In te stemmen met de ontwerp omgevingsvergunningen voor het bouwen 
van twee wooneenheden op de percelen Kleine Esweg 3 en 5 in Diffelen. 

3. Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunningen en het 
besluit hogere grenswaarde gedurende een periode van zes weken ter 
inzage te leggen met toepassing van de Coördinatieverordening, zoals 
vastgesteld op 5 juni 2014. 

4. Geen milieueffectrapport te laten maken. 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

3.  Planschadeverzoek Badhuisplein 26 Hardenberg (125394) 
 
Besluit: 
1. De aanvraag om tegemoetkoming in planschade die betrekking heeft op 

het perceel Badhuisplein 26 te Hardenberg, conform het advies en de 
overwegingen van Langhout & Wiarda van 9 november 2020, ontvankelijk 
te verklaren, maar af te wijzen. 

2. De aanvrager in kennis te stellen van het besluit middels brief. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

4.  Definitieve gunning huishoudelijke hulp (131045) 
 
Besluit: 
1. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsbrief over de 

definitieve gunning van de huishoudelijke hulp aan Carinova, Beter Thuis 
Wonen en Tzorg. 

2. Bijgevoegde kostprijsberekening definitief vast te stellen. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

5.  Tussenevaluatie GRP 2018-2022 (118974) 
 
Besluit: 
1. De raad op de hoogte stellen van de tussenevaluatie van het Gemeentelijk 

riolering plan 2018-2022 middels de actieve informatieplicht. 
2. De resultaten te verwerken in het nieuw op te stellen Gemeentelijk riolering 

plan met bijhorend kostendekkingsplan. 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

6.  Waardig en vitaal ouder worden in de gemeente Hardenberg. Ouderenakkoord 
2021 (132993) 
 
Besluit: 
Het Ouderenakkoord vast te stellen en ter uitvoering te brengen vanaf  
1 januari 2021. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

7.  Klimaatagenda Hardenberg (130644) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. In te stemmen met de klimaatagenda. 
2. Te besluiten tot het instellen van de stimuleringsregeling voor afkoppelen 

en vergroenen gemeente Hardenberg. 
3. € 165.000 beschikbaar te stellen voor de regeling "Regeling voor afkoppelen 

en vergroenen gemeente Hardenberg" en ten laste te brengen van het GRP 
budget voor klimaatadaptatie. 

 
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Openbaar Gebied 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

8.  Reactie van het COA op het amendement AZC (135252) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
Beslispunt 3 van het raadsbesluit van 1 december 2020 inzake de tijdelijke 
verlenging van de bestuursovereenkomst AZC Hardenberg (zaaknummer 
109724) als volgt te wijzigen: 
“Het college de opdracht te geven om in de verlenging vast te leggen (zo 
mogelijk in een addendum bij de bestuursovereenkomst), dat het COA ernaar 
streeft om het aantal overlast gevende asielzoekers zo snel mogelijk terug te 
brengen naar nul en dat het COA investeert in voorzieningen om het AZC bij 
uitstek geschikt te maken voor opvang van kinderen en gezinnen.” 
 

Raadsvoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

9.  Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Ten Kate (134690) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
De ontheffing van het vereiste van ingezetenschap die aan wethouder J. ten 
Kate op 18 december 2018 is verleend en op 3 december 2019 is verlengd, met 
een jaar te verlengen. 
 
 
Wethouder Ten Kate wordt geacht niet te hebben deelgenomen aan de 
beraadslaging en besluitvorming over dit agendapunt. 
 

Raadsvoorstel 
Concernstaf 

10.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 15 december 2020 (134175) 
 
Besluit: 
Het college gaat akkoord met besluitenlijst. 
 

Besluitenlijst 
Concernstaf 

 

11.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 17 december 2020 (134174) 
 
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. 12 januari 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 


