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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.  Vergoedingenlijst beschermd wonen 2022 (252290) 
 
Besluit: 
1. Bijlage 2 bij het uitvoeringsbesluit Maatschappelijke Ondersteuning en 

Jeugdhulp 2019, ‘de vergoedingenlijst beschermd wonen regio IJssel-Vecht 
2022’ opnieuw vast te stellen. 

2. Bijlage 2, behorende bij het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke 
Ondersteuning en Jeugdhulp 2019 van gemeente Hardenberg 2021 per  
1 januari 2022 in te trekken. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het splitsen van de 
burgerwoning op de percelen Staarmansweg 6 en 6a in Slagharen (251435) 
 
Besluit: 
1. De ontwerp-omgevingsvergunning voor het splitsen van een burgerwoning 

met inwoonsituatie naar twee zelfstandige wooneenheden op de percelen 
Staarmansweg 6 en 6a in Slagharen bekend te maken en ter inzage te leggen. 

2. Geen milieueffectrapport te maken.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Verlenen omgevingsvergunning uitbreiding agrarisch bedrijf De Kerkdijk 16 
Collendoorn (247106) 
 
Besluit: 
1. De zienswijze te beantwoorden zoals vermeld in de zienswijzennota. 
2. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van het agrarisch 

bedrijf aan de Kerkdijk 16 in Collendoorn onder voorschriften en 
overeenkomstig de aanvraag met de bijlagen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Terinzagelegging ontwerpbesluiten voor het bouwen van een nieuwe 
bedrijfswoning en een werktuigenberging (ter plaatse van de bestaande 
bedrijfswoning) Hardenbergerweg 6 Bergentheim (249553) 
 
Besluit: 
1. Geen milieueffectrapport te laten opstellen. 
2. In te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan 'wijziging Bestemmingsplan 

Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerweg 6 Bergentheim'. 
3. In te stemmen met de ontwerp-ontheffing hogere grenswaarde voor de 

woning. 
4. In te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van 

een nieuwe bedrijfswoning en een werktuigenberging (ter plaatse van de 
bestaande bedrijfswoning). 

5. Het ontwerp-wijzigingsplan, de ontwerp-ontheffing hogere grenswaarde en 
de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te leggen 
met toepassing van de Coördinatieverordening. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Vaststelling wijzigingsplan 'wijziging bestemmingsplan Dedemsvaart, 
Langewijk 416 en 416a Dedemsvaart'' ( het omzetten van een agrarische 
bestemming in een woonbestemming) (251392) 
 
Besluit: 
1. Het wijzigingsplan 'Wijziging Bestemmingsplan Dedemsvaart, Langewijk 

416-416a Dedemsvaart' ongewijzigd vast te stellen, met daarbij als 
ondergrond (O_NL.IMRO.0160.WBP00044.dgn) en als digitale planversie 
(NL.IMRO.0160.WBP00044-VG01). 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Planning werkbezoeken van college van B&W aan kernen, wijken en 
bedrijventerreinen in 2022 (249886) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de voorgestelde planning voor werkbezoeken van het 
college van B&W aan kernen, wijken en bedrijventerreinen in 2022. 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

7.  Projecten Sport- en beweegakkoord 2021 (249480) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de verstrekking van subsidies voor de uitvoering van 
projecten onder het Sport- en beweegakkoord, jaarschijf 2021, zoals 
weergegeven in de bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

8.  Verlenen van incidenteel extra subsidie voorschoolse educatie 2021 Welluswijs 
(248494) 
 
Besluit: 
• Stichting Kinderopvang Welluswijs voor 2021 een incidentele extra subsidie te 

verlenen voor peuteropvang met voorschoolse educatie van € 41.685,-. 
• Dit bedrag, dat het eerder vastgestelde subsidieplafond 2021 overstijgt, ten 

laste te brengen van de doeluitkering onderwijsachterstanden 2021. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

9.  Europese aanbesteding openbare laadinfrastructuur (246346) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst met de provincie 

Overijssel op het gebied van het realiseren en exploiteren van openbare 
laadinfrastructuur. 

2. In te stemmen met het verlenen van de daarbij behorende volmachten en 
mandaten aan de contractmanager van provincie Overijssel. 

 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

10.  Onderbouwing en procesweergave van het collegebesluit over inzet 
bufferplekken azc (250086) vastgesteld b&w vergadering d.d. 19 oktober 2021 
 
Besluit: 
Raadsbrief inzake onderbouwing en procesweergave van het collegebesluit over 
inzet bufferplekken azc. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

11.  Regionale en lokale inkoop specialistische jeugdhulp (250781) vastgesteld b&w 
vergadering d.d. 19 oktober 2021 
 
Besluit: 
Raadsinformatiebrief inzake de regionale en lokale inkoop van de specialistische 
jeugdhulp aan de gemeenteraad te zenden. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

12.  Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie inzake actie verwarming 
inregelen (251650) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de PvdA-fractie over 
de actie "Gratis inregelen verwarming". 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

13.  Raadsbrief inzake proces rondom sportpark De Boekweit Dedemsvaart (250203) 
 
Besluit: 
De gemeenteraad per brief te informeren over het proces rondom sportpark De 
Boekweit Dedemsvaart. 
 
 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

14.  Gevolgen septembercirculaire 2021 gemeentefonds annex 3e wijziging 
begroting 2022 (249556) vastgesteld b&w vergadering d.d. 19 oktober 2021 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Kennis te nemen van de uitkomsten uitwerking septembercirculaire 2021: 

• 2021: voordeel € 1.605.000 
• 2022: voordeel € 2.756.000 
• 2023: voordeel € 1.923.000 
• 2024: voordeel € 1.974.000 
• 2025: voordeel € 2.339.000 

2.  Het voordelig verschil 2021 ad € 1.605.000 te verwerken in de jaarrekening  
      2021. 
3.  De 3e wijziging 2022 vast te stellen, waarin de uitkomsten van de  
     septembercirculaire zijn verwerkt. 
 

Raadsvoorstel 
Bedrijfsvoering 

15.  Vaststelling bestemmingsplan 'Hardenberg Centrum, De Spinde' (243669) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. In te stemmen met de 'Notitie met betrekking tot ingekomen zienswijzen op 

het ontwerpbestemmingsplan ‘Hardenberg Centrum, De Spinde'’. 
2. Het bestemmingsplan Hardenberg Centrum, De Spinde' ongewijzigd vast te 

stellen, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische versie 
(NL.IMRO.0160.0000BP00365-VG01). 

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

4. Het bijgevoegde financieel kader herontwikkeling Spindeplein vast te stellen. 
5. De financiële verwerking in de 14e begrotingswijziging 2021 op te nemen. 
6. In te stemmen met de inbreng van het pand voormalige Rabobank bij HMO. 
7. In te stemmen met de inbreng van de opbrengsten van de grondverkoop bij 

de Spindeflat aan HMO. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

16.  Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 12 oktober 2021 (252684) 
 
Besluit: 
Het college stelt de besluitenlijst gewijzigd vast, met dien verstande dat bij 
agendapunt 1 geen termijn wordt gekoppeld aan de aanvraag voor de Gelijke 
Kansen Alliantie. 

Besluitenlijst 
Concernstaf 

 

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente 
Hardenberg d.d. 2 november 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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