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Nr Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Locatiekeuze nieuwe basisschool Balkbrug (22157) 
 
Besluit: 
1. Voor de vervangende nieuwbouw van de christelijke basisschool (CNS) 

Balkbrug en de openbare basisschool (ODS) Prinses Margriet in Balkbrug 
te kiezen voor een gezamenlijk schoolgebouw op de huidige locatie van 
ODS Prinses Margriet in Balkbrug. 

2. Hiervoor de volgende procesfase in te gaan met vooraf aandacht voor de 
volgende vraagstukken: 

 Wie wordt de eigenaar van de nieuwbouw en gaat het gebouw beheren 
en exploiteren. 

 Op welke niveaus en onderdelen willen de scholen samenwerken; 
concreet uitgewerkt in een programma van eisen.  

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers per 31 december 2019 
(21645) 
 
Besluit: 

 Kennis te nemen van de geïndexeerde bedragen voor politieke 
ambtsdragers per 31 december 2019. 

 Tekort binnen voorziening aan te vullen ten laste van het 
jaarrekeningsresultaat 2019. 

 

Collegevoorstel 
Serviceteams 

3.  Managementletter Accountant BDO 2019 (21279) 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de managementletter van de accountant. 
2. Kennis te nemen van de besluiten van het CMT over: 

a. de uitvoering van de aandachtspunten voor het jaarrekeningproces; 
b. de opdrachten om te komen tot verbeteringen in de procesbeheersing.  

 

Collegevoorstel 
Concern 
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4.  Verzoek om planologische principe-uitspraak voor het bouwen van een nieuwe 
woning op het perceel Vilsterborg 1 in Ane (21806) 
 
Besluit: 
In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het verzoek 
tot het herzien van het bestemmingsplan voor het perceel Vilsterborg 1 in Ane 
met toestemming voor het bouwen van een nieuwe woning, conform brief. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Verzoek om een planologische principe-uitspraak met betrekking tot de 
ingebruikname van een schuur op het perceel Hoofdweg 92 in De Krim als 
bedrijfsruimte (20373) 
 
Besluit: 
In principe in te stemmen met het in gebruik nemen van de schuur op het 
perceel Hoofdweg 92 in De Krim als bedrijfsruimte. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Verzoek om een planologische principe-uitspraak met betrekking tot het in 
gebruik nemen van een garage-berging op het perceel Van Roijensweg 5 in 
Bergentheim als woonruimte voor buitenlandse arbeidskrachten (19577) 
 
Besluit: 
Niet in te stemmen met het in gebruik nemen van een deel van de garage-
berging op het perceel Van Roijensweg 5 in Bergentheim als woonruimte voor 
buitenlandse arbeidskrachten. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Straatnaamgeving Schapendijk (18088) 
 
Besluit: 
De straatnaam Schapendijk - voor zover gelegen op het grondgebied van de 
gemeente Hardenberg - vast te stellen ten behoeve van de adressering van 
windturbines op het windpark Veenwieken, overeenkomstig plattegrond. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

8.  5e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland (20677) 
 
Besluit: 
Onder voorbehoud van toestemming van de raad in te stemmen met de vijfde 
wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland. 

 
DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
Toestemming te verlenen tot de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke 
regeling GGD IJsselland en daarmee tot het lidmaatschap van de 
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. 

 
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



Besluitenlijst collegevergadering 14 januari 2020 

Nr Onderwerp/besluit Type/ Afd 

9.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 7 januari 2020 (22652) 
 
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. 21 januari 2020. 
 
 
Secretaris,      Burgemeester, 

 
 
 
 
 

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


