
 

 

 

 

Openbaar 

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 188229 

Vergaderdatum 6 april 2021 

Aanwezig M.W. Offinga, burgemeester 
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I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris 
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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Tussenbeslissing Wobverzoek ex art. 6:19 Awb Realistisch Duurzaam 
Bergentheim (186043) 
 
Besluit: 
Conceptbesluit (de uitgaande brief) vast te stellen en dit besluit toe te zenden 
aan Realistisch Duurzaam Bergentheim. De bijlagen bij dit besluit gelijktijdig 
toezenden via WeTransfer. 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

2.  Musical groep 8 (185962) 
 
Besluit: 

 Het Primaire Onderwijs in de gemeente Hardenberg vanwege de 
coronabeperkingen de mogelijkheid te bieden om ook in 2021 de groep 8 
musical (aangepast) en financieel laagdrempelig op te voeren in De 
Voorveghter. 

 De kosten per school, ad € 1.750,--, ten laste te brengen van de algemene 
middelen en te verwerken in de eerstvolgende bestuursrapportage. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

3.  Zondagsopenstelling overige winkels 2021 (185884) 
 
Besluit: 
In te stemmen met aanwijzingsbesluit, waarmee voor de overige winkels voor 
de desbetreffende kernen in de gemeente Hardenberg de mogelijkheid wordt 
geboden om voor maximaal 10 zondagen in 2021 tussen 13.00 uur en 17.00 uur 
geopend te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Vaststellen omgevingsvergunningen voor het bouwen van twee 
wooneenheden op de percelen Kleine Esweg 3 en 5 in Diffelen (183666) 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen dat de gemeenteraad het bestemmingsplan 

“Buitengebied Hardenberg, Kleine Esweg 3 Diffelen en Elfde Wijk 22 
Rheezerveen” heeft vastgesteld. 

2. De omgevingsvergunningen voor het bouwen van twee wooneenheden op 
de percelen Kleine Esweg 3 en 5 in Diffelen te verlenen conform de 
coördinatieregeling. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Visie Vechtrijk Gramsbergen (183578) 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de Visie Vechtrijk Gramsbergen zoals is opgesteld door 

bewoners en stakeholders en met ondersteuning van het waterschap 
Vechtstromen en gemeente. 

2. De raad kennis te laten nemen van de visie en in de gelegenheid te stellen 
om samen met andere stakeholders nadere uitgangspunten mee te geven 
voor de verdere uitwerking van de visie. 

3. De eerste drie parels uit de visie nader uit te werken in samenwerking met 
het waterschap, bewoners en stakeholders. 

 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

6.  Bezwaar tegen het besluit tot afwijzing uitkering in het kader van de Regeling 
Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) (182172) 
 
Besluit: 
Bezwaar te maken tegen het besluit tot afwijzing uitkering in het kader van de 
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Resultaten intern archiefonderzoek naar mogelijke rol gemeente bij 
onteigening/roof en doorverkoop Joods vastgoed tijdens Tweede 
Wereldoorlog (181042) 
 
Besluit: 

 kennis te nemen van de resultaten van intern archiefonderzoek naar de 
mogelijke rol van de gemeente bij onteigening van in de zogenaamde 
“Verkäufsbücher” voorkomende gevallen waarin tijdens de Tweede 
Wereldoorlog Joods vastgoed is onteigend/geroofd; 

 geen vervolgonderzoek in te stellen. 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

8.  Aanvullende subsidie HeuveltjesBosBad 2021 (170803) 
 
Besluit: 
De Stichting beheer HeuveltjesBosBad een bijdrage toe te kennen van € 5.000 
ten behoeve van de indexatie van de personeelslasten. 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

9.  Benoeming nieuwe leden Commissie Bezwaarschriften (180034) 
 
Besluit: 
Om met ingang van 1 mei 2021 voor een periode van 4 jaar te benoemen 

 tot voorzitter van de Commissie Bezwaarschriften: 

* mevrouw mr. C.E. ten Doeschate - van Staveren 
* de heer mr. D. Pool 

 tot lid van de Commissie Bezwaarschriften: 

* mevrouw mr. J.W. Kempenaar - van Ittersum 
* de heer mr. N.J. Arends 
* mevrouw D. Jonker 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

10.  Planschadeverzoek Verlengde Zestiende Wijk 1 te Dedemsvaart (174001) 
 
Besluit: 
1. De aanvraag om tegemoetkoming in planschade met betrekking tot de 

onroerende zaak Verlengde Zestiende Wijk 1 te Dedemsvaart, conform het 
advies en de overwegingen van Langhout & Wiarda van 9 maart 2021, 
ontvankelijk te verklaren, maar af te wijzen vanwege voorzienbaarheid ten 
tijde van de aankoop van de onroerende zaak. 

2. De aanvrager en de derde belanghebbenden in kennis te stellen van het 
besluit middels brieven. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

11.  Reactie op brief van Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg (182813) 
 
Besluit: 
Akkoord te gaan met verzending van de brief aan Stichting 
Centrummanagement Stad Hardenberg. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

12.  Verzamelbrief moties en toezeggingen (188826) 
 
Besluit: 
De verzamelbrief te versturen aan de raad. 
 

Brief/ memo 
Concernstaf 

13.  Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 30 maart 2021 (188820) 
 
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. 13 april 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 


