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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 165284 

Vergaderdatum 9 maart 2021 

Aanwezig M.W. Offinga, burgemeester 
M. Breukelman, A.H. te Rietstap, J. ten Kate, wethouders 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris 
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 

Afwezig B.M. Luiten, wethouder 

 
 
 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Praktijkondersteuner bij de huisarts voor jeugdcasuïstiek (164144) 
 
Besluit: 
1. Een praktijkondersteuner bij de huisarts te positioneren om een effectieve 

verbinding te maken tussen huisartsen, Samen Doen en de jeugdhulp rondom 
het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte van een kind, jongere of een 
gezin. 

2. Samen Doen B.V. opdracht te verstrekken hier uitvoering aan te geven en 
hiervoor maximaal € 130.000 beschikbaar te stellen vanuit de kostenplaats 
specialistische jeugdhulp. 

3. Een raadsbrief hierover aan de gemeenteraad te verzenden. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Spoorboekje planning & control 2021 (163743) 
 
Besluit: 
Met instemming kennis te nemen van het spoorboekje planning & control 2021. 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

3.  Woonagenda West-Overijssel (162261) 
 
Besluit: 

 Kennis te nemen van de Woonagenda West-Overijssel. 

 De burgemeester te adviseren om wethouder M. Breukelman te machtigen 
om namens de gemeente Hardenberg de woonafspraken met de provincie 
Overijssel te ondertekenen. 

 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Subsidieverlening uitbreiding KBS De Langewieke (162125) 
 
Besluit: 
1. Het bouwplan voor de permanente uitbreiding van KBS De Langewieke aan 

de Langewijk 178a te Dedemsvaart goed te keuren. 
2. De Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand subsidie te verlenen voor deze 

uitbreiding tot een maximum van € 326.500,-. 
3. De Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand € 35.600,- subsidie te verlenen 

voor uitbreiding van de eerste inrichting met onderwijsleerpakketten en 
meubilair. 

4. Een dekkingsvoorstel voor de extra investering van € 36.500,- en de 
bijbehorende ongedekte kapitaallasten ad € 2.464,- structureel via de 1e 
budgetrapportage 2021 aan de raad voor te leggen. 

5. De beschikking aan het schoolbestuur te zenden. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

5.  Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) (161496) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de beleidsregels voor de regeling Tijdelijke ondersteuning 

noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Hardenberg 2021. 
2. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad middels raadsbrief.  
3. De uitvoering van de TONK regelmatig terug te koppelen in het 

gemeentelijke crisisteam Economie. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

6.  Gesubsidieerde kinderopvang voor doelgroepen tijdens de COVID-19 crisis 2e 
lockdown 2020-2021 (157908) 
 
Besluit: 
1. De aanbieders van peuteropvang en peuteropvang met voorschoolse 

educatie aan wie voor 2020-2021 een subsidie is verleend op grond van de 
subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente 
Hardenberg 2019 voor de niet gerealiseerde subsidieplaatsen tijdens de 2e 
lockdown van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 als gevolg van de sluiting 
vanwege de COVID-19 crisis een garantie te geven in de zin van dat bij de 
vaststelling van de subsidie 2020 en 2021 de niet gerealiseerde 
subsidieplaatsen gedurende de periode van de garantie niet in mindering 
zullen worden gebracht op de vast te stellen subsidie. 

2. En hen een compensatie te geven in de zin van dat bij de vaststelling van de 
subsidie 2020 en 2021 de gederfde ouderbijdrage op de subsidieplaatsen 
gedurende de periode van de compensatie zal worden gecompenseerd bij de 
vast te stellen subsidie. 

3. De garantie en compensatie toe te passen vanaf 16 december 2020 en door te 
laten lopen tot maandag 8 februari 2021 

4. De mogelijkheid te bieden, wanneer het verstrekte voorschot op de subsidie 
2021 lager is dan de verleende subsidie een 100% bevoorschotting aan te 
vragen. 

 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

7.  Vaststelling subsidie tijdelijke huisvesting Pro Hardenberg (161164) 
 
Besluit: 
1. De subsidie voor de tijdelijke huisvesting bij Pro Hardenberg vast te stellen op 

€ 262.000,-. 
2. De beschikking te zenden aan het bestuur van Pro Hardenberg. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

8.  Uitbreiding terrein brandweerkazerne Hardenberg (157892) 
 
Besluit: 

 Een krediet van € 95.500 exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de 
uitbreiding van het brandweerterrein brandweerkazerne Hardenberg en dit te 
verwerken in de 1e berap 2021. 

 De verhoging van de lasten te verdisconteren in de huurprijs met de 
Veiligheidsregio. 

 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

9.  Schriftelijke reactie op de Kaderbrief 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland 
(151292) 
 
Besluit: 
1. kennis te nemen van de Kaderbrief 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland; 
2. namens de gemeenteraad een inhoudelijke reactie geven waarin de raad zijn 

bezorgdheid uitspreekt met betrekking tot OD IJsselland; 
3. de OD IJsselland financiële kaders meegeven voor het uitvoeren van de 

verbeterplannen; 
4. er bij de OD IJsselland op aan te dringen de governancestructuur te wijzigen 

zodat de gemeenten beter in staat zijn te sturen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

10.  Inkoop jeugdhulp 2022 (163914) 
 
Besluit: 
Raadsbrief over de inkoop van de jeugdhulp vanaf 1 januari 2022 aan de 
gemeenteraad te verzenden. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

11.  Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Hardenberg, Kleine Esweg 3 Diffelen en Elfde Wijk 22 Rheezerveen' voor het 
toevoegen van twee wooneenheden met toepassing van een sloopvoorwaarde 
(162577) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Kleine Esweg 3 Diffelen en 

Elfde Wijk 22 Rheezerveen' ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij 
dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig 
de elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00361-VG01). 

2. Kennis te nemen van de door het college van B&W te verlenen 
omgevingsvergunningen voor het bouwen van twee wooneenheden op de 
percelen Kleine Esweg 3 en 5 in Diffelen. 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

Vervolg punt 11 
 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten over de 

in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. 
 

12.  Vaststelling bestemmingsplan 'Hardenberg, Marslanden II, Havezate Es' en 
beeldkwaliteitsplan 'Hardenberg Marslanden Havezate Es' (124675) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 

 Het bestemmingsplan 'Hardenberg, Marslanden II, Havezate Es' gewijzigd 
vast te stellen in die zin dat in de regels aanpassingen hebben 
plaatsgevonden met betrekking tot archeologie en het toevoegen van een 
regel met betrekking tot het uitsluiten van geurgevoelige bebouwing in een 
specifieke zone en dat de verbeelding op ondergeschikte onderdelen is 
aangepast qua archeologie en grenzen van bestemmingsvlakken, een en 
ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en 
toelichting en overeenkomstig de elektronische versie 
(NL.IMRO.0160.0000BP00313-VG01). 

 Het beeldkwaliteitsplan 'Hardenberg Marslanden Havezate Es' ongewijzigd 
vast te stellen. 

 De ingekomen zienswijzen op het ontwerp van het bestemmingsplan 
'Hardenberg, Marslanden II, Havezate Es' en het ontwerp van het 
beeldkwaliteitsplan 'Hardenberg, Marslanden Havezate Es' niet over te 
nemen. 

 Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten over de 
in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. 

  

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

13.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 2 maart 2021 (165293) 
 
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. 16 maart 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
 

 


