Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Zaaknummer

118372

Vergaderdatum

10 november 2020

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
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur

Nr.
1.

Onderwerp/besluit
Toekomstvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang (117865)
Besluit:
Dit collegevoorstel en de regionale visie ‘beschermd wonen en
maatschappelijke opvang’ in het kader van de actieve informatieplicht ter
kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

2.

Lagere vaststelling subsidie voor de RIF MBO Skills4future (117351)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
Het eerder toegekende subsidiebedrag à € 80.000,-- voor de RIF MBO
Skills4future vast te stellen op € 20.000,--.
3.

Ontwerp wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Prugelweg 2 en
Radewijkerweg 6 en ontwerp omgevingsvergunning ter inzage leggen (roodvoor-rood Prügelweg 2 Brucht en Radewijkerweg 2) (115525)
Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan 'wijziging Bestemmingsplan
Buitengebied Hardenberg, Prügelweg 2 Brucht en Radewijkerweg 6
Radewijk' (rood-voor-rood met sloop op beide locaties en bouw
compensatiewoning aan de Prügelweg).
2. In te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van
een compensatiewoning aan de Prügelweg in Brucht.
3. In te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van
een schuur aan de Radewijkerweg 6 in Radewijk.
4. Het ontwerp-wijzigingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen
gedurende zes weken ter inzage te leggen met toepassing van de
Coördinatieverordening van 27 mei 2014.

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr.
4.

Onderwerp/besluit
Planning werkbezoeken college van B&W aan kernen, wijken en
bedrijventerreinen in 2021 (114140)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Openbaar Gebied

Besluit:
In te stemmen met de voorgestelde planning voor werkbezoeken van het
college van B&W aan kernen, wijken en bedrijventerreinen in 2021.
Waar mogelijk kunnen kernbezoeken worden gecombineerd met
bedrijfsbezoeken.
5.

Verzoek verruiming aanlevertijden supermarkt Hardenberg (112819)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
Conform het ingediende verzoek om ontheffing voorafgaand aan de
kerstdagen de laad- en lostijden van de supermarkt aan de Van
Wevelinckhovenplein 60 te Hardenberg te verruimen.
Met dien verstande dat ook positief zal worden gereageerd, wanneer andere
supermarkten vergelijkbare verzoeken doen.
6.

Raadsbrief Bouwsteen integratie verordeningen in Omgevingsplan
Hardenberg (106774)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
De gemeenteraad middels raadsbrief te informeren over de concept
‘Bouwsteen integratie verordeningen in Omgevingsplan Hardenberg’.
7.

Fonds Maatschappelijke Initiatieven (116944)
Besluit:
1. Conform het bijgaande raadsvoorstel (bijlage 1) de raad te informeren over
het voorgenomen besluit om de kaders van het Fonds Maatschappelijke
Initiatieven (F.M.I.) aan te passen.
2. In te stemmen met de aangepaste regeling c.q. uitwerking van het F.M.I.
(bijlage 2) en deze vast te stellen als onderdeel van de Subsidieregeling
Programmalijn Maatschappelijk Domein 2020.
3. T.a.v. punt 2 het voorbehoud te maken dat de raad instemt met het
raadsvoorstel.

8.

Verzoek Enexis versterking eigen vermogen (118978)
Besluit:
Aan Enexis Holding NV een converteerbare hybride aandeelhouderslening van
€ 213.559 te verstrekken. Dit onder voorbehoud van instemming door de raad.

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Bedrijfsvoering

Nr.
9.

Onderwerp/besluit
Fonds Maatschappelijke Initiatieven (116947)
Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
Met instemming kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het
college tot het aanpassen van de kaders van het Fonds Maatschappelijke
Initiatieven.

Type/ Afd
Raadsvoorstel
Maatschappelijk
Domein

10. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Geert
Raadsvoorstel
Migchelsweg 25A en 25B Slagharen'' (het toevoegen van twee woningen in het Ruimtelijk Domein
kader van de buurtschappennota) (116345)
Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
1. De Notitie zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ''Buitengebied
Hardenberg, Geert Migchelsweg 25A en 25B Slagharen'' vast te stellen,
waarbij de individuele zienswijze van de bewoners van het perceel Geert
Migchelsweg 27a gedeeltelijk wordt overgenomen en de gezamenlijke
zienswijze van de omwonenden van de Geert Migchelsweg 25A en
25B gedeeltelijk wordt overgenomen.
2. Het bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Geert Migchelsweg 25A
en 25B Slagharen'' gewijzigd vast te stellen, in die zin dat:
 op de verbeelding het bouwvlak van de woning, die het dichtst bij de
mantelzorgunit op het perceel Geert Migchelsweg 27a ligt, met 5 meter
wordt verplaatst;
 in het ruimtelijke kwaliteitsplan, dat onderdeel uitmaakt van de regels,
in het plangebied dat grenst aan de zijde van het perceel Geert
Migchelsweg 27a de solitaire berkenrij gedeeltelijk wordt vervangen
door een gesloten singel;
 in het ruimtelijke kwaliteitsplan, dat onderdeel uitmaakt van de regels,
in het plangebied dat grenst aan de zijde van het perceel Geert
Migchelsweg 25 een eikensingel wordt vervangen door een
berkensingel;
 het plangebied wordt vergroot met een agrarische bestemming aan de
achterzijde van het huidig plangebied waarmee alle
landschapsmaatregelen van het ruimtelijke kwaliteitsplan van
toepassing worden verklaard, een en ander overeenkomstig
(O_NL.IMRO.0160.0000BP00316.dwg) en elektronische
versie (NL.IMRO.0160.0000BP00316-VG01).
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
11. Verordening beslistermijn schuldhulpverlening (113560)
Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
De 'Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021' vast te stellen.

Raadsvoorstel
Maatschappelijk
Domein

Nr.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd

12. Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 3 november 2020 (118374)

Besluitenlijst
Concernstaf

Besluit:
Het college gaat akkoord met de besluitenlijst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente
Hardenberg d.d. 17 november 2020.
Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

M.W. Offinga

