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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Zaaknummer

36613

Vergaderdatum

14 april 2020

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
1.

Gesubsidieerde kinderopvang voor doelgroepen tijdens de COVID-19 crisis
(35963)
Besluit:
1. De aanbieders van peuteropvang en peuteropvang met voorschoolse
educatie aan wie voor 2020 een subsidie is verleend op grond van de
subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente
Hardenberg 2019 voor de niet gerealiseerde subsidieplaatsen 2020 als
gevolg van de sluiting van wege de COVID-19 crisis een garantie te geven in
de zin van dat bij de vaststelling van de subsidie 2020 de niet gerealiseerde
subsidieplaatsen gedurende de periode van de garantie niet in mindering
zullen worden gebracht op de vast te stellen subsidie.
2. En hen een compensatie te geven in de zin van dat bij de vaststelling van de
subsidie 2020 de gederfde ouderbijdrage op de subsidieplaatsen gedurende
de periode van de compensatie zal worden gecompenseerd bij de vast te
stellen subsidie.
3. De garantie en compensatie toe te passen vanaf 16 maart 2020 en door te
laten lopen zo lang de rijksoverheid de huidige compensatie voortzet maar
niet langer dan tot 1 juli 2020. Voor de periode na 1 juli kan een nieuw besluit
worden genomen over voortzetting van een vorm van garantie en
compensatie.
4. Aan de compensatie een aantal voorwaarden te verbinden:
 Ouders worden voor zover mogelijk op afstand ondersteund bij ook in de
thuissituatie blijven stimuleren van de ontwikkeling van hun peuter, zij
ontvangen daarvoor handvatten vanuit de organisatie die de subsidie
peuteropvang ontvangt.
 Kinderen die 4 jaar worden en vanwege de coronamaatregelen nu niet
naar school kunnen kunnen tot het moment dat zij wel naar school
kunnen gebruik blijven maken van de gesubsidieerde peuteropvang en de
VE die op afstand wordt begeleid.
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 Het aanbieden van noodopvang gebeurt conform de landelijke richtlijn in
beginsel met gesloten beurzen nu voor een groot deel van de inkomsten
met name door het rijk garanties zijn afgegeven. Wanneer in alle
redelijkheid kan worden aangetoond dat er extra kosten voor de
noodopvang zijn die niet regulier kunnen worden gedekt kan een besluit
worden genomen over aanvullende compensatie.
 De mogelijkheid te bieden, wanneer het verstrekte voorschot op de
subsidie 2020 lager is dan de verleende subsidie een 100%
bevoorschotting aan te vragen.
2.

Benoeming leden Participatieraad Sociaal Domein Hardenberg (35562)
Besluit:
1. De heer H. Leemhuis te benoemen als lid van de Participatieraad Sociaal
Domein Hardenberg.
2. Mevrouw G. Rijkmans te benoemen als lid van de Participatieraad Sociaal
Domein Hardenberg.
3. De heer Leemhuis en mevrouw Rijkmans te benoemen voor de periode van
1 mei 2020 tot 1 mei 2024.

3.

Onkostenvergoeding leden Participatieraad Sociaal Domein (34697)
Besluit:
1. De onkostenvergoeding voor de leden van de Participatieraad Sociaal
Domein gelijk te stellen aan de maximale belastingvrije
vrijwilligersvergoeding, zoals vastgesteld door de Belastingdienst.
2. De hoogte van de onkostenvergoeding gelijk te stellen aan de, door de
Belastingdienst vastgestelde maximale belastingvrije
vrijwilligersvergoeding van het voorgaande kalenderjaar.
3. Voor 2020 de verhoging van de onkostenvergoeding te bekostigen vanuit de
verleende subsidie 2019 aan de Participatieraad.

4.

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Ontwerp wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied
Collegevoorstel
Hardenberg, Puntweg 3 Bruchterveld'' (uitbreiding van een bedrijfsbestemming Ruimtelijk Domein
met 2575 m2 ten behoeve van een loonwerkbedrijf) (35322)
Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan
Buitengebied Hardenberg, Puntweg 3 Bruchterveld''.
2. Het ontwerp wijzigingsplan gedurende een periode van zes weken ter
inzage te leggen.

5.

Woningsplitsing Rheezerveenseweg 18 en 18i Rheezerveen (35584)
Besluit:
Een omgevingsvergunning met voorschriften te verlenen voor de activiteiten
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het splitsen
van de woning op perceel Rheezerveenseweg 18 en 18i in Rheezerveen.

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein
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Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 67a
Rheezerveen, bestemmingswijziging van voormalig tuincentrum in
woondoeleinden (35209)

Raadsvoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
 Het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 67a
Rheezerveen' ongewijzigd vast te stellen, e.e.a. overeenkomstig de bij dit
besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de
elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00341-VG01).
 Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten van de
grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins
verzekerd is.
7.

Beantwoording schriftelijke vragen D66 - vragen Thuiszorg en corona (37692)
Besluit:
Het college gaat akkoord met de beantwoording schriftelijke vragen.

8.

Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 7 april 2020 (36637)

Brief / memo
Maatschappelijk
Domein

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. 21 april 2020.
Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

drs. J.W. Wiggers

