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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 151465 

Vergaderdatum 9 februari 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 
J. Jonker, loco-secretaris  
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 

 
 
 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Instellen onderzoek naar mogelijke rol gemeente bij onteigening Joods 
vastgoed tijdens Tweede Wereldoorlog (151047) 
 
Besluit: 

 intern archiefonderzoek instellen naar mogelijke rol gemeente bij 
onteigening van zes in de zogenaamde "‘Verkäufsbücher” voorkomende 
gevallen waarin tijdens de Tweede Wereldoorlog Joods vastgoed is 
onteigend/geroofd; 

 hierbij in ieder geval ook de vraag betrekken of er sprake is geweest van 
naheffingen van gemeentelijke belastingen na terugkeer van de 
rechthebbenden; 

 het onderzoek vooralsnog te beperken tot documenten die hierover te vinden 
zijn in de gemeentelijke archieven; 

 op basis van de uitkomsten van dit eerste onderzoek beraadt het college zich 
over het uitvoeren van mogelijk vervolgonderzoek. 

 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

2.  Activiteitenplan Verkeersveiligheid (niet-infra) 2021 – evaluatie 2020 
Hardenberg (150649) 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling 

van een nieuwe aanpak verkeersveiligheid (Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid 2030). 

2. In te stemmen met de voorgestelde educatie- en 
gedragsbeïnvloedingsactiviteiten verkeersveiligheid gemeente Hardenberg 
2021. 

3. Kennis te nemen van het inhoudelijk en financieel verslag 2020. 
4. In te stemmen met het voorliggende Manifest ‘Iedereen elke dag weer veilig 

thuis’ en collegelid Jan ten Kate te machtigen deze tijdens de bestuurlijke 
bijeenkomst op 18 februari 2021 namens het college te laten ondertekenen. 

 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

3.  Aanwijzing en mandatering Directeur publieke gezondheid als toezichthouder 
Wpg voor kinderopvang (148996) 
 
Besluit: 
1.  De directeur publieke gezondheid van de GGD IJsselland met ingang van  

9 februari 2021 aanvullend op het collegebesluit van 23 februari 2010, 
zaaknummer 119547, aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in  
artikel 1.61 van de Wet kinderopvang, specifiek voor het toezicht op de 
naleving van de bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke 
gezondheid gestelde regels in de kinderopvang, gelet op artikel 58r, vijfde lid, 
van die wet. 

2. De directeur publieke gezondheid toe te staan om in zijn plaats één of 
meerdere medewerkers te machtigen om onder verantwoordelijkheid van de 
directeur publieke gezondheid op te treden als toezichthouder in het kader 
van de Wet kinderopvang en de Wet publieke gezondheid, voor zover het 
toezicht op de naleving betreft van de bij of krachtens hoofdstuk Va van die 
wet gestelde regels in de kinderopvang.  

 
De burgemeester besluit: 
1. De directeur publieke gezondheid van de GGD mandaat te verlenen om de 

bevelen te geven die nodig zijn voor de beëindiging van een gedraging of 
activiteit in of vanuit een kindercentrum, indien door die gedraging of 
activiteit een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het 
coronavirus ontstaat, een en ander binnen de kaders van artikel 58n Wet 
publieke gezondheid. Het is toegestaan dat de directeur publieke gezondheid 
in zijn plaats één of meerdere medewerkers ondermandaat verleent om in 
zijn plaats deze bevelen te geven.  

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

4.  Ontwerpwijzigingsplan en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning percelen 
Engeland 1 en 3 in Ane (omzetting van de agrarische bestemming naar een 
woonbestemming en verbouw woonboerderij nr. 1) (148361) 
 
Besluit: 
1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan 

Buitengebied Hardenberg, Engeland 1 en 3 Ane'' met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.WBP00037-OW01; 

2. in te stemmen met de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor het 
verbouwen van de bestaande woonboerderij op het perceel Engeland 1 in 
Ane; 

3. geen milieueffectrapport te maken; 
4. het ontwerpwijzigingsplan en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 

gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen met toepassing 
van de Coördinatieverordening, zoals vastgesteld op 27 mei 2014. 

 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

5.  Beleidsplan gemeentebomen Hardenberg (148192) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het opstellen van een beleidsplan gemeentebomen 

Hardenberg. 
2. In te stemmen met de visie van het Concept Beleidsplan Gemeentebomen 

Hardenberg. 
3. Het concept-beleidsplan verder uit te werken naar een eerste aanzet in 

boomstructuren en werkbladen en opnieuw aan te bieden aan college, met 
dien verstande dat het college vraagt om niveau 3 verder uit te werken, 
inclusief een financiële doorvertaling. 

 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

6.  Opstellen strategische Kerkenvisie (143312) 
 
Besluit: 
Een Kerkenvisie, van en voor de kerken, voor vrijkomende kerkgebouwen laten 
opstellen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Kosten Samen Doen maatwerkonderzoeken huishoudelijke hulp (146554) 
 
Besluit: 
1. Het beschikbaar stellen van € 70.200,- voor de uitvoering van 

maatwerkonderzoek naar de huidige gebruikers van de huishoudelijke hulp 
aan Samen Doen Hardenberg bv. 

2. Het beschikbaar stellen van € 42.000,- voor de uitvoering van nieuwe 
aanvragen huishoudelijke hulp vanaf 1 april en tot en met 31 december 2021 
aan Samen Doen Hardenberg bv. 

3. De bijdragen als vermeld onder beslispunt 1 en 2 ten laste brengen van de 
post huishoudelijke hulp (kostenplaats 4662000500) en verwerken bij de 
eerste bestuursrapportage 2021.  

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

8.  Aanbestedingsadvies Europese niet openbare aanbesteding Bouwteam 
Integrale Herinrichting Haardijk (143003) 
 
Besluit: 
Conform het aanbestedingsadvies (bijlage 1) in te stemmen met het publiceren 
van de Europese niet-openbare aanbesteding met betrekking tot "Bouwteam; 
Integrale Herinrichting Haardijk / Implementatie snelfietsroute Zwolle-
Hardenberg, onderdeel Boshoek / Centrum". 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

9.  Subsidieaanvraag HeuveltjesBosBad 2021 (113501) 
 
Besluit: 
De Stichting beheer HeuveltjesBosBad een subsidie toe te kennen voor 2021 van 
€ 153.000. 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

10.  Jaaropdracht 2021 Omgevingsdienst IJsselland (141550) 
 
Besluit: 
1. De jaaropdracht 2021, binnen de daarvoor beschikbare middelen, voor de 

Omgevingsdienst IJsselland vast te stellen. 
2. Eventuele extra activiteiten en/of projecten worden via de 1e en/of 2e 

Bestuursrapportage aan uw college voorgelegd. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

11.  Coronacrisis maatregelenpakket economie en informatievoorziening raad per 
brief (152054) 
 
Besluit:  
1. Voorliggend Coronacrisis Maatregelenpakket Economie vast te stellen en ten 

uitvoer te brengen. 
2. In te stemmen met de raadsbrief over de ontwikkeling van de coronacrisis en 

het voorgestelde maatregelenpakket van de gemeente. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

12.  Omgevingsvisie Landstad Hardenberg (143189)  
(collegebesluit van 26 januari 2021) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de ontwerp omgevingsvisie Landstad Hardenberg. 
2. Het ontwerp van de omgevingsvisie Landstad Hardenberg gedurende een 

periode van zes weken ter inzage te leggen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

13.  Raadsbrief inzake behoefte aan 'troostbomen' op de begraafplaatsen (149188) 
 
Besluit: 
De raad middels raadsbrief laten weten dat er weinig behoefte is gebleken aan 
zogenaamde 'troostbomen' en dat hiervoor geen geld in de begroting zal 
worden opgenomen. 
 

Brief/ memo 
Openbaar Gebied 

14.  Besluit op Wobverzoek Bartels Consultancy (150912) 
 
Besluit: 
Besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur te verzenden aan Bartels 
Consultancy te Utrecht. 
 

Brief/ memo 
Bedrijfsvoering 

15.  Beantwoording schriftelijke vragen VVD - tijdelijk opheffen betaald parkeren 
ivm Britse virusvariant (150200) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het VVD 
over het tijdelijk afschaffen van het betaald parkeren in verband met de 
verspreiding van de Britse variant van het coronavirus. 
 
 
 

Brief/ memo 
Openbaar Gebied 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

16.  Beantwoording schriftelijke vragen CDA fractie betreffende subsidie AED 
netwerk (148495) 
 
Besluit: 
Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

17.  Kwetsbare gezinnen tijdens de tweede lockdown (151453) 
 
Besluit: 
Het college stemt in met de raadsbrief, maar met de toevoeging dat het college 
ook de ondersteuning aan buurthuizen vooralsnog voortzet. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

18.  Vaststelling bestemmingsplan 'Kloosterhaar, woongebied De Meerstal II' en 
beeldkwaliteitsplan 'De Meerstal II, Kloosterhaar' (148405) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. In te stemmen met de 'Notitie met betrekking tot ingekomen zienswijzen op 

het ontwerpbestemmingsplan ‘Kloosterhaar, woongebied De Meerstal II’. 
2. Het bestemmingsplan 'Kloosterhaar, woongebied De Meerstal II' ongewijzigd 

vast te stellen, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische versie 
(NL.IMRO.0160.0000BP00350 VG01). 

3. Het beeldkwaliteitsplan 'De Meerstal II, Kloosterhaar' vast te stellen. 
4. De grondexploitatie 'Kloosterhaar, De Meerstal II' vast te stellen. 
5. De 4e begrotingswijziging 2021 vast te stellen. 

 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

19.  Vaststelling bestemmingsplan 'Lutten, woongebied De Wieken II' en 
beeldkwaliteitsplan 'De Wieken II, Lutten' (146499) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Het bestemmingsplan 'Lutten, woongebied De Wieken II' gewijzigd vast te 

stellen in die zin dat: de bestemming 'verkeer- verblijfsgebied' in het 
noordwesten van het plangebied enkele meters is opgeschoven, dat aan de 
noordwestzijde de bestemming 'groen' is vergroot en dat de aanduiding 
'aaneengebouwd' iets is verkleind en er een aanduiding 'vrijstaand' is 
bijgekomen, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische versie 
(NL.IMRO.0160.0000BP00360 VG01). 

2. Het beeldkwaliteitsplan 'De Wieken II, Lutten' vast te stellen. 
3. De grondexploitatie 'Lutten, De Wieken II' vast te stellen. 
4. De 3e begrotingswijziging 2021 vast te stellen. 
 
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

20.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 2 februari 2021 (151445) 
 
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. 16 februari 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 


