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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 258152 

Vergaderdatum 16 november 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 Type/ Afd 

1.  Besluit op Wobverzoek H. Kremer (257688) 
 
Besluit: 
Bijgaand besluit te verzenden aan verzoeker, de heer H. Kremer te 
Dedemsvaart. 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

2.  Voordracht nieuw lid Participatieraad Hardenberg (257489) 
 
Besluit: 
1. Mevrouw Valentijn ten Katen te benoemen als lid van de Participatieraad 

Sociaal Domein Hardenberg voor de portefeuille Mantelzorg. 
2. Mevrouw Valentijn ten Katen te benoemen voor de periode 16 november 

2021 tot 16 november 2025. 
3. De Participatieraad en mevrouw Valentijn ten Katen schriftelijk op de hoogte 

te brengen van dit besluit. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

3.  Vaststelling subsidie 2020 muziekonderwijs Hafabra (257434) 
 
Besluit: 
1. De subsidie 2020 voor het muziekonderwijs aan de stichting Hafabra vast te 

stellen op € 100.791,63. 
2. Een bedrag terug te vorderen van € 17.069,46. 
3. De stichting Hafabra te informeren via de beschikking. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Evaluatie en voortzetting woningbouwconvenanten (255553) 
 
Besluit: 
• in te stemmen met toezending van de rapportage inzake de Evaluatie Woning 

bouwconvenanten aan de 11 Plaatselijk Belangorganisaties waarmee een 
convenant is afgesloten; 

• de samenwerking met deze Plaatselijke Belangen te continueren en daartoe 
woningbouwconvenanten voor de periode 2022-2025 voor te bereiden; 

• de raad door middel van een raadsbrief over de resultaten van de evaluatie te 
informeren. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Indexatie tarieven Wmo en Jeugdhulp 2022 (253785) 
 
Besluit: 
• in te stemmen met het indexatiepercentage van 2,45 procent voor de 

raamovereenkomst maatwerkvoorziening Wmo per 1 januari 2022; 
• in te stemmen met het indexatiepercentage van 2,53 procent voor de 

raamovereenkomst Huishoudelijke Hulp per 1 januari 2022; 
• in het bestuurlijk overleg van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland op 

17 november a.s. in te stemmen met het indexatiepercentage van 2,45 
procent voor alle jeugdhulp op grond van de raamovereenkomst 
Specialistische Jeugdhulp regio IJsselland per 1 januari 2022. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

6.  Fietsplan Hardenberg (258154) 
 
Besluit: 
1. Het fietsplan (bestaande uit de onderdelen “Veilig op de fiets tussen onze 

kernen- Visie”, “maatregelenpakket interlokaal fietsnetwerk” en 
“Uitvoeringsprogramma 2022-2023”) vast te stellen, onder voorbehoud van 
instemming door de raad met het visiedeel van het Fietsplan. 

2. Overeenkomstig het concept raadsvoorstel (Z 254950) de raad voorstellen 
om het visie deel van het fietsplan vast te stellen. 

 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

7.  Gemeentelijk verkeer en vervoerplan (258125) 
 
Besluit: 
1. de Inspraaknota vast te stellen; 
2. het gewijzigde GVVP ( bestaande uit visiedeel en gebiedsgerichte uitwerking) 

middels een raadsvoorstel (zaaknummer 252786) ter besluitvorming voor te 
leggen aan de gemeenteraad; 

3. het concrete uitvoeringsprogramma voor de jaren 2022 en 2023 vast te stellen 
en ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad, onder voorbehoud 
van instemming door de raad met het visiedeel van het GVVP. 

 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

8.  Fietsplan Hardenberg (254950) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. het Fietsplan - veilig op de fiets tussen onze kernen (visie) vast te stellen; 
2. het college opdracht te geven om binnen de reeds beschikbaar gestelde 

financiële middelen het fietsplan de komende jaren uit te voeren op basis van 
het in het Fietsplan opgenomen prioritering; 

3. kennis te nemen van het "Maatregelenpakket interlokaal fietsnetwerk" en het 
"Uitvoeringsprogramma Fietsplan 2022-2023". 

 

Raadsvoorstel 
Openbaar Gebied 

9.  Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (252786) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. in te stemmen met de Inspraaknota; 
2. het gewijzigde Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan Plan (bestaande uit 

Visiedeel en Gebiedsgerichte uitwerking ) vast te stellen; 
3. voor de uitvoering van dit GVVP voor de periode 2023 tot en met 2026 een 

jaarlijks investeringsbudget van € 1.000.000,- beschikbaar te stellen; 
4. het beschikbaar stellen van de benodigde kredieten voor 2023 tot en met 

2026 en de financiële consequenties hiervan te verwerken bij de Begroting 
2023 en volgende jaren; 

5. het concrete uitvoeringsprogramma voor de jaren 2022 en 2023 voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

Raadsvoorstel 
Openbaar Gebied 

10.  Belastingverordeningen 2022 (249627) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
De volgende belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen voor het 
jaar 2022 vast te stellen: 
• Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 

2022 
• Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2022 
• Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2022 
• Tarieventabel afvalstoffenheffing 2022 
• Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2022 
• Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2022 
• Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2022 t/m 

2025 
• Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2022 
• Tarieventabel marktgelden 2022 
• Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2022 
• Tarieventabel parkeerbelasting 2022 
• Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting 2022 
• Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022 
 
 

Raadsvoorstel 
Bedrijfsvoering 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

Vervolg punt 10 
• Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2022 
• Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022 
• Tarieventabel leges 2022 
 

11.  Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 9 november 2021 (258155) 
 
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. 23 november 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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