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Aanwezig drs. J.W. Wiggers, 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. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Renovatie basisscholen Casper Diemer en De Regenboog (25485) 
 
Besluit: 
1. Subsidie te verlenen voor de renovatie van basisscholen GBS Casper 

Diemer te Bergentheim en GBS De Regenboog te Mariënberg. 
2. De hoogte van de subsidie voor de renovaties te maximeren op: 

a.    € 297.000,- voor GBS Casper Diemer; 
b.    € 330.000,- voor GBS De Regenboog. 

3.     De beschikkingen te zenden aan het schoolbestuur. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Dienstverleningsovereenkomst 2020 - 2022 Bedrijfsvoeringsorganisatie 
Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (24994) 
 
Besluit: 
1. De dienstverleningsovereenkomst 2020 - 2022 met de 

Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland vast 
te stellen. 

2. Deze dienstverleningsovereenkomst met terugwerkende kracht in te laten 
gaan vanaf 1 januari 2020. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

3.  Verzoek om een planologische principe-uitspraak met betrekking tot het 
omzetten van de maatschappelijke bestemming van het perceel 
Ridderspoorstraat 3 in Dedemsvaart in een woonbestemming (24874) 
 
Besluit: 
In principe in te stemmen met het realiseren van een woning in het pand op 
het perceel Ridderspoorstraat 3 in Dedemsvaart. 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de 
legalisatie van een motorzaak in een voormalig boerderijdeel behorend bij een 
burgerwoning op het perceel Coevorderweg 121 in De Krim (24873) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de ontwerpbeschikking en deze te ondertekenen; 
2. De procedure omgevingsvergunning uitgebreid te starten door de 

ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter 
inzage te leggen.  

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Ontwerp-wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Van Rooijens Hoofdwijk 5 Dedemsvaart'' (omzetting van 
bedrijfsbestemming naar een woonbestemming) (24740) 
 
Besluit: 
1. in te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan ''Wijziging 

Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Van Rooijens Hoofdwijk 5 
Dedemsvaart''; 

2. het ontwerp-wijzigingsplan gedurende een periode van zes weken ter 
inzage te leggen. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Verzoek om een planologische principe-uitspraak met betrekking tot het 
uitbreiden van een supermarkt aan het Dr. J.H.C. Bastingplein 18 in 
Bergentheim (24637) 
 
Besluit: 
Niet in te stemmen met het uitbreiden van de supermarkt aan het Dr. J.H.C. 
Bastingplein 19 in Bergentheim met een magazijnruimte aan de achterzijde. 
 
Wethouder Te Rietstap wordt geacht niet betrokken te zijn geweest bij de 
beraadslaging en de besluitvorming over dit voorstel. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Ontwerpbestemmingsplan 'Hardenberg, Van Sytzamahof' (24329) 
 
Besluit: 

 In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Hardenberg, 
Van Sytzamahof'. 

 Dit ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken voor 
eenieder ter inzage te leggen. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

8.  Continueren en uitbreiden rol procesregie jeugd en uitbreiding van het 
jongerenwerk (23301) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het voorstel om de rol van procesregisseur jeugd 

vanuit het domein veiligheid te continueren tot einde 2020 en het 
werkgebied uit te breiden naar alle kernen binnen gemeente Hardenberg. 

2. Deze kosten in 2020 te dekken vanuit het bestaande budget 
maatschappelijk domein en hiervan een melding te maken bij de eerste 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

bestuursrapportage 2020. 
3. Voor de structurele inzet de procesregisseur jeugd mee te nemen in het 

programma ‘Ruimte voor ambitie’ en hier bij de kadernota 2021 op terug 
te komen. 

4. In te stemmen met het voorstel om het jongerenwerk in Hardenberg uit te 
breiden en dit te dekken vanuit de beschikbaar gestelde middelen uit het 
amendement van d.d. 5 november 2019. 

9.  Wijzigingen beleidsregels terug- en invordering en Bbz onderzoeken (24077) 
 
Besluit: 
1. De beleidsregels Onderzoeken Bbz 2004 met terugwerkende kracht in 

werking te laten treden per 01-01-2020. 
2. De beleidsregels terug- en invordering te wijzigen en met terugwerkende 

kracht in werking te laten treden per 01-01-2020. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

10.  Vereniging Turn- en Sportcentrum Hardenberg (22631) 
 
Besluit: 
1. Aan de Vereniging Turn- en Sportcentrum Hardenberg een bijdrage van  

€ 50.000 beschikbaar te stellen voor de overname van een sporttechnische 
inventaris. 

2. Aan de Vereniging Turn- en Sportcentrum Hardenberg in 2020 en 2021 een 
bijdrage te verstrekken van jaarlijks € 10.000 voor (een deel van) de huur 
van een accommodatie. 

3. De mogelijkheid te onderzoeken om een volwaardige turnaccommodatie 
te realiseren ten behoeve van de turnsport in Hardenberg, gecombineerd 
met gebruik door het voortgezet onderwijs. 

4. De financiële gevolgen te verwerken in de eerste bestuursrapportage 
2020. 

 
Wethouder Breukelman wordt geacht niet betrokken te zijn geweest bij de 
beraadslaging en de besluitvorming over dit voorstel. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

11.  Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024 (24574) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024 “Samen 

bouwen aan een duurzame toekomst” vast te stellen.  
2. De publieksversie en de infographic vast te stellen en vrij te geven voor 

publicatie. 
3. Het college van B&W op te dragen de voortgang van het MJP jaarlijks te 

rapporteren. 
4. Het college van B&W op te dragen te komen met een voorstel betreffende 

de lange termijn inzet van middelen voor het realiseren van de 
duurzaamheidsopgaven uit dit MJP. Daarbij ook te betrekken de middelen 
die vanuit provincie en Rijk voor de uitvoering van 
duurzaamheidsmaatregelen beschikbaar komen. 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

12.  Vaststelling bestemmingsplan 'Sibculo, woningbouw Kloosterterein' en 
verlenen omgevingsvergunning voor de bouw van 10 geschakelde woningen 
op de percelen Monnikshof 3 t/m 12 (doorlopend) te Sibculo (22502) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 

 De ingekomen zienswijzen niet over te nemen. 

 Het bestemmingsplan 'Sibculo, woningbouw Kloosterterrein' gewijzigd 
vast te stellen in die zin dat de bouwvlakken voor enkele te bouwen 
woningen zijn aangepast, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit 
behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de 
elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00300-VG01). 

 Kennis te nemen van de door het college van B&W te verlenen 
omgevingsvergunning voor de bouw van 10 geschakelde woningen aan de 
Monnikshof 3 t/m 12 (doorlopend) in Sibculo. 

 De provincie Overijssel vragen om in te stemmen met de vaststelling van 
het bestemmingsplan en de directe bekendmaking daarvan. 

 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. 4 februari 2020 (25581) 
 
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. 25 februari 2020. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 

 
 
 
 
 

 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    drs. J.W. Wiggers 


