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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Besluit op Wobverzoek F. Bout / organisatie Afstand tussen Burger en Overheid 
(248597) 
 
Besluit: 
Besluit te verzenden aan verzoeker en de gevraagde documenten op de 
gemeentelijke website te plaatsen. 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

2.  Haven(gebouw) Hardenberg, gebruikersovereenkomst Watersportvereniging 
(248359) 
 
Besluit: 
Een gebruikersovereenkomst af te sluiten met de watersportvereniging voor het 
gebruik van gebouw aan de Gedempte Haven 4 in Hardenberg (Docks). 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

3.  Terinzagelegging ontwerpvergunning wijziging zonnepark Heemserpoort 
(245512) 
 
Besluit: 
De ontwerp-omgevingsvergunning voor een wijziging van het zonnepark aan de 
Polendwarsweg in Heemserveen ter inzage te leggen.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

4.  Inwerkingtreding parkeerbeleid en vaststelling bebordings- en markeringsplan 
t.b.v. parkeren centrum Hardenberg (231972) 
 
Besluit: 
• De inwerkingtreding van het op 13 april 2021 door de raad vastgestelde 

parkeerbeleid voor het centrum van Hardenberg te bepalen op of rond  
7 december 2021, zodra de apparatuur in werking is. 

• Het tarief voor abonnementen te wijzigen per 1 januari 2022. 
• De inwerkingtreding kenbaar te maken middels publicatie. 
• Het bebordings- en markeringsplan vast te stellen. 
• De raad van dit besluit in kennis te stellen. 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

5.  Financiering herinrichting parkeerterrein De Meet (181026) 
 
Besluit: 
Een maximale bijdrage van € 16.000,- te verstrekken aan het oplossen van het 
parkeervraagstuk rond sporthal De Meet/De Nieuwe Veste/De Ambelt in 
Hardenberg. 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

6.  Vaststelling subsidie renovatie cbs Spreng-El (247186) 
 
Besluit: 
1. De subsidie voor de renovatie van cbs Spreng-El te Ane vast te stellen op  

€ 207.000,-. 
2. De beschikking te zenden aan het bestuur van de stichting Chrono. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

7.  Vaststelling subsidie renovatie cbs De Akker (225025) 
 
Besluit: 
1. De subsidie voor de renovatie van cbs De Akker te Gramsbergen vast te 

stellen op € 656.732,-, waarvan € 33.732,- voor verwijdering van asbest. 
2. De beschikking te zenden aan het bestuur van de stichting Chrono. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

8.  Vaststelling subsidie nieuwbouw sbo De Oase (224762) 
 
Besluit: 
1. De subsidie voor de nieuwbouw van sbo De Oase, inclusief de tijdelijke 

huisvesting gedurende de bouw, vast te stellen op € 4.050.000,-. 
2. De beschikking te zenden aan het bestuur van de Stichting Chrono. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

9.  Toegankelijke anjerroute in het Vechtdal (248897) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de bijdrage voor het ontwikkelen van de toegankelijke 
anjerroute in het Vechtdal. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

10.  Actualisatie verordening onderwijshuisvesting (222775) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hardenberg 
2022 vast te stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

11.  Transitievisie warmte (247775) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
• In te stemmen met de Transitievisie Warmte. 
• Akkoord te geven op de hierin beschreven strategie om per woningtype in te 

zetten op het stapsgewijs beperken van de warmtevraag door het stimuleren 
van isolatiemaatregelen, efficiënter gebruik van energie en het op termijn 
toepassen van duurzame bronnen. 

• In de eerste Transitievisie Warmte nog geen wijken aan te wijzen waar 
aardgas wordt vervangen door duurzame energie. 

 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

12.  Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 28 september 2021 (248868) 
 
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. 12 oktober 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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