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I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris  
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 

 
 
 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Inkoop dyslexiezorg (240043) 
 
Besluit: 
1. per 1 januari 2022 de dyslexiezorg lokaal in te kopen; 
2. een poortwachter dyslexie aan te stellen voor maximaal 1 fte voor een 

periode van vooralsnog 1 jaar en e.e.a. aansluitend te evalueren om de 
noodzaak tot voortzetting te kunnen beoordelen; 

3. de kosten hiervan te dekken uit de rijksmiddelen die de gemeente 
Hardenberg voor jeugdhulp ontvangt. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Vervolg verantwoord ouderschap in echtscheidingssituaties (239870) 
 
Besluit: 
1. in te stemmen met de Hardenbergse missie en visie op complexe 

scheidingen; 
2. kennis te nemen van het ervaringsonderzoek onder inwoners betrokken bij 

een complexe echtscheiding; 
3. in te stemmen met het vervolgtraject door het starten van verschillende 

projecten; 
4. wanneer mogelijke vervolgprojecten financiële consequenties hebben, 

worden deze met een businesscase ter besluitvorming voorgelegd aan het 
college; 

5. een raadsinformatiebrief hierover aan de gemeenteraad te verzenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

3.  Besluit op bezwaar planschade Driehoekweg 23 Stegeren (236705) 
 
Besluit: 
1. Het bezwaar, in afwijking van het advies van de Commissie Bezwaarschriften, 

ongegrond te verklaren, met overname van het nadere advies van de 
planschadeadviseur van 21 juni 2021 en diens eerdere advisering en 
motivering. 

2. Bezwaarmaker en derde-belanghebbenden middels bijgevoegde brieven op 
de hoogte te stellen van het besluit. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

4.  Verrekening inkomsten uit nevenfuncties collegegelden 2020 (231993) 
 
Besluit: 
Vast te stellen dat er voor de collegeleden geen verrekening van eventuele 
neveninkomsten hoeft plaats te vinden over het jaar 2020, conform de adviezen 
van BZK. 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

5.  Aanpassing dienstverleningsovereenkomst Kwaliteitstoezicht WMO 2015 
(226531) 
 
Besluit: 
• in te stemmen met de voorgestelde aanpassing van de dienstverlening en 

deze als addendum toevoegen aan de Dienstverleningsovereenkomst tussen 
de gemeenten in de regio IJsselland en GGD IJsselland met betrekking tot 
kwaliteitstoezicht Wmo 2015; 

• in te stemmen met de voorgestelde herschikking van de begroting en deze 
als addendum toevoegen aan de dienstverleningsovereenkomst; 

• in te stemmen met het gebruik van het positieve exploitatieresultaat 2020 
voor de voorgestelde aanpassing van de dienstverlening; 

• het dagelijks bestuur van GGD IJsselland op de hoogte brengen van dit 
besluit. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

6.  Vaststelling bestemmingsplan 'Sibculo, woongebied 't Refter fase 1' en 
beeldkwaliteitsplan 'Woongebied 't Refter eerste fase Sibculo' (223690) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Het bestemmingsplan 'Sibculo, woongebied 't Refter fase 1' gewijzigd vast te 

stellen in die zin dat op de verbeelding het bouwvlak op enkele plekken wat is 
verruimd, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische versie 
(NL.IMRO.0160.0000BP00372-VG01). 

2. Het beeldkwaliteitsplan 'Woongebied 't Refter eerste fase Sibculo' vast te 
stellen. 

3. De grondexploitatie 'Sibculo, 't Refter fase 1' vast te stellen. 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

7.  Verordening reclamebelasting Dedemsvaart 2022 (230868) 
 
Besluit: 
1. DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 

De bijgevoegde verordening op de heffing en de invordering van 
reclamebelasting Dedemsvaart 2022 vast te stellen. 

 
2. Onder voorbehoud van positieve besluitvorming door de gemeenteraad 

stemt het college in met de uitvoeringsovereenkomst en machtigt de 
burgemeester de portefeuillehouder om deze uitvoeringsovereenkomst 
namens de gemeente te ondertekenen. 

 

Raadsvoorstel 
Bedrijfsvoering 

8.  Regionale visie jeugdhulp IJsselland 2021 - 2025 (236543) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. De regionale visie jeugdhulp IJsselland 2021 – 2025 vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van het advies van het Regionaal Cliëntenplatform Jeugd 

IJsselland en de reactie van het RSJ IJsselland daarop. 
3. Kennis te nemen van de Regioagenda 2021-2022. 
 

Raadsvoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

9.  Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Hardenberg 2022-2026 
(216946) 
 
Besluit: 
1. DE RAAD WORDT VOORSTELD TE BESLUITEN OM: 

De bijgevoegde verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-
bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone centrum Hardenberg 2022-2026 
vast te stellen. 
 

2. Onder voorbehoud van positieve besluitvorming door de gemeenteraad 
stemt het college in met de uitvoeringsovereenkomst en machtigt de 
burgemeester de portefeuillehouder om deze uitvoeringsovereenkomst 
namens de gemeente te ondertekenen en om de stem namens de gemeente 
op de draagvlakmeting uit te brengen. 

 

Raadsvoorstel 
Bedrijfsvoering 

10.  Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 31 augustus 2021 (240865) 
 
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. 14 september 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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