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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Aanpassing begroting GGD IJsselland 2021/1 (221070) 
 
Besluit: 
Geen zienswijze in te dienen op de voorgenomen begrotingswijziging 2021/1 
van de GGD IJsselland. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Verlening omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van 
een bedrijfswoning op het perceel De Oostermaat 61a in Gramsbergen 
(250933) 
 
Besluit: 
De definitieve omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning 
op het perceel De Oostermaat 61a in Gramsbergen te verlenen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan Radewijkerweg 43 Radewijk 
(rood-voor-rood en woningsplitsing) (252580) 
 
Besluit: 
• geen milieueffectrapport te laten maken; 
• in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 

Hardenberg, Radewijkerweg 43 Radewijk’;  
• het ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter 

inzage te leggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Vooruitlopend op Verzamelwet hersteloperatie toeslagen schulden 
kwijtschelden (252578) 
 
Besluit: 
1. De gemeentelijke vorderingen van ouders die gedupeerd zijn door de 

problemen rondom de kinderopvangtoeslag en daardoor recht hebben op 
het forfaitaire bedrag van € 30.000,-, vooruitlopend op de inwerkingtreding 
van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden. 

2. De kwijtschelding ambtshalve te verlenen als het gaat om de vorderingen 
genoemd in het beoogde artikel 3.3 van de Verzamelwet hersteloperatie 
toeslagen. 

3. Goed te keuren dat de gemeenteambtenaar belast met de invordering van 
gemeentelijke belastingen de kwijtschelding ambtshalve verleent als het 
gaat om vorderingen genoemd in het beoogde artikel 1.2 van de 
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. 

4. De gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke 
belastingen kwijtschelding van een belastingaanslag aan een gedupeerde 
ouder te laten verlenen bij een voor bezwaar vatbare beschikking waarop 
Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van 
overeenkomstige toepassing is. 

5. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na 
die van de bekendmaking en is van kracht tot het moment dat de 
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

5.  Meedoenbonnen 2021 (252560) 
 
Besluit: 
De gemeenteraad per brief te informeren over de Meedoenbonnen 2021. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

6.  Verduurzaming en verbetering binnenklimaat de Matrix (253861) 
 
Besluit: 
• Een meer bedrijfszekere lucht-water warmtepomp installatie toe te passen 

zonder toepassing van WarmteKoudeOpslag. 
• De raad hier actief over te informeren en één en ander financieel te 

verwerken in de 1e berap 2022. 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

7.  Wijziging Verordening Herdenkingsfonds (227352) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. de gewijzigde Verordening Herdenkingsfonds vast te stellen; 
2. de begroting 2022 overeenkomstig artikel 1 van de verordening aan te 

passen en dit te verwerken bij de 2e begrotingswijziging 2022. 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Concern 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

8.  Beantwoording schriftelijke vragen VVD over gerechtelijke procedures (vragen 
9 en 10) (253849) 
 
Besluit: 
De vragen van de VVD fractie over spelregels en procedures inzake 
gerechtelijke uitspraken te beantwoorden conform raadsbrief. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

9.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA - Toeslagenaffaire (252570) 
 
Besluit: 
In te stemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de 
fractie van de Partij van de Arbeid inzake de Toeslagenaffaire. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

10.  Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 26 oktober 2021 (254565) 
 
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. 9 november 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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