Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Zaaknummer

216769

Vergaderdatum 6 juli 2021
Aanwezig

M.W. Offinga, burgemeester
M. Breukelman, A.H. te Rietstap, N.A.M. Lansink Rotgerink en M. Looman, wethouders
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur

Nr.

Onderwerp/besluit

1.

Herstel dak Kastanjehof Hardenberg (216650)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Openbaar Gebied

Besluit:
• Het dak van gebouw Kastanjehof te herstellen.
• De kosten hiervan, € 15.000,- incl. BTW, te rapporteren in de 2e
bestuursrapportage en ten laste te laten komen van het jaarresultaat 2021.
2.

Human Capital Agenda gemeente Hardenberg 2021 - 2024 (216194)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
1. De Human Capital Agenda gemeente Hardenberg 2021-2024 vast te stellen.
2. De financiële consequenties van projecten waar nog geen dekking voor is
opgenomen, te zijner tijd te beoordelen.
3.

Planschadeverzoek Kuilenweg 3i Bruchterveld (214002)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
1. De aanvraag om tegemoetkoming in planschade die betrekking heeft de
onroerende zaak Kuilenweg 3i Bruchterveld niet-ontvankelijk te verklaren.
2. Aanvrager van uw besluit in kennis te stellen middels bijgaande brief.
4.

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van een
bedrijfswoning op het perceel De oostermaat 61a in Gramsbergen (215373)
Besluit:
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen van een
bedrijfswoning op het perceel De Oostermaat 61a in Gramsbergen vast te
stellen en de bijbehorende procedure op te starten.

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr.

Onderwerp/besluit

5.

BIZ Hardenberg 2022-2026 (212421)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Bedrijfsvoering

Besluit:
In te stemmen met het verzoek van Stichting Centrummanagement Stad
Hardenberg (SCSH) tot invoering BIZ voor een nieuwe periode van 2022-2026.
6.

Verkeersbesluit parkeerschijfzone Bruchterweg en Europaweg (212265)

Collegevoorstel
Openbaar Gebied

Besluit:
In te stemmen met de inhoud van het verkeersbesluit ten behoeve van de Stop
& Shop zone en deze te ondertekenen.
7.

Opstellen visienota Samen Spelen (210098)

Collegevoorstel
Openbaar Gebied

Besluit:
Kennis te nemen van het plan van aanpak voor het opstellen van de visienota
Samen Spelen en dit via de actieve informatieplicht delen met de raad.
8.

Plan van aanpak 'Meer biodiversiteit, minder eikenprocessierups' in Hardenberg
(207661)

Collegevoorstel
Openbaar Gebied

Besluit:
Het plan van aanpak ‘Meer biodiversiteit en minder eikenprocessierups in
Hardenberg’ en de tussentijdse stand van zaken van de uitvoering vast te
stellen.
9.

Exploitatiebijdrage Stichting Beheer zwembad Onder Ons 2021 (181954)
Besluit:
Akkoord te gaan met de exploitatiebijdrage 2021 van € 148.650.

10.

Bevestiging bijdrage Poort van het Vechtdal (212201)
Besluit:
• Het project "Poort van het Vechtdal", waarbij een iconisch kunstwerk wordt
gerealiseerd bij de afslag naar het Vechtdal bij de A28, wordt ondersteund
met een bijdrage van € 16.667,-.
• Een bevestigingsbrief wordt verstuurd aan de opdrachtgever voor dit project,
de provincie Overijssel, waarbij wordt aangeven dat wethouder Te Rietstap de
gemeente zal vertegenwoordigen in de stuurgroep.
• De bijdrage wordt ten laste gebracht van het project Vechtpark (IO-nr:
601454).

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Openbaar Gebied

Nr.

Onderwerp/besluit

11.

Economisch journaal, editie twee - Human Capital en jongerenonderzoek
(217528)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
Het economisch journaal inclusief begeleidend schrijven ter kennisgeving naar
de raad te sturen.
12.

Aanvraag voor legging stolpersteine in Dedemsvaart en Balkbrug 2022 (214411)

Brief/ memo
Openbaar Gebied

Besluit:
Toestemming verlenen voor het leggen van zogenaamde Stolpersteine in
Balkbrug en Dedemsvaart ter nagedachtenis aan de in Wereldoorlog II
weggevoerde en vermoorde joodse inwoners.
13.

Beantwoording schriftelijke vragen fractie OpKoers.nu inzake vissterfte vijvers
Baalder (212333)

Brief/ memo
Openbaar Gebied

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van de
fractie van OpKoers.nu over de vissterfte in de vijvers in Baalder.
14.

Beantwoording schriftelijke vragen fractie OpKoers.nu inzake overlastgevende
ganzen Kruserbrinkpark (212884)

Brief/ memo
Openbaar Gebied

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van
OpKoers.nu over overlastgevende ganzen in het Kruserbrinkpark.
15.

Locatie onderzoek sportpark De Boekweit - Kotermeerstal (217500)

Brief/ memo
Ruimtelijk Domein

Besluit:
Brief over het vervolgproces locatie onderzoek sportpark De Boekweit aan de
raad te versturen.
16.

Verduurzaming installaties Natuuractiviteitencentrum de Koppel (209974)
Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
• In te stemmen met de gewijzigde onderhoudsaanpak en voor nu te kiezen
voor verduurzaming van de installaties in Natuuractiviteitencentrum de
Koppel.
• Een krediet van € 100.000 incl. BTW beschikbaar te stellen en de financiële
consequenties te verwerken via de 10e begrotingswijziging.
• En de lasten van het aanvullend krediet te verdisconteren in de huurprijs met
de Koppel.

Raadsvoorstel
Openbaar Gebied

Nr.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd

17.

Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 29 juni 2021 (216819)

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. 13 juli 2021.
Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

M.W. Offinga

