Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Zaaknummer

83292

Vergaderdatum

14 juli 2020

Aanwezig

drs. J.W. Wiggers, burgemeester
J. ten Kate en B.M. Luiten, wethouders
E.C.B. Hoitink, loco-secretaris

Afwezig

M. Breukelman en A.H. te Rietstap, wethouders
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris

Nr. Onderwerp/besluit
1.

Instemming deelname experiment samenwerking Vechtdal College
Hardenberg en Ambelt Hardenberg (80051)

Type/ Afd
Brief/ memo
Maatschappelijk
Domein

Besluit:
1. Toestemming te geven aan Vechtdal College Hardenberg en Ambelt
Hardenberg om deel te nemen aan de experimenteer route samenwerking
regulier- en speciaal onderwijs, opengesteld door het Ministerie van
Onderwijs Cultuur en Wetenschap.
2. De burgemeester te verzoeken om wethouder Luiten te machtigen om
namens de gemeente Hardenberg de intentieverklaring te ondertekenen.
2.

Aanvraag Fonds Maatschappelijke Initiatieven (79709)
Besluit:
1. Aan Gewoon Gezond Slagharen een eenmalige bijdrage te verlenen van
€ 12.500,- voor het realiseren van het beweegpark “Beweeg je buiten” in
Slagharen.
2. Dit bedrag ten laste te brengen van het beschikbare budget 2020 voor het
Fonds Maatschappelijke Initiatieven.
3. Gewoon Gezond Slagharen hierover te informeren conform de
beschikking.

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Nr. Onderwerp/besluit
3.

Vaststellen wijzigingsplan en omgevingsvergunning perceel Radewijkerweg 4
in Radewijk (omzetting van de agrarische bestemming naar een
woonbestemming + herbouw woning) (76030)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
1. Het wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied
Hardenberg, Radewijkerweg 4 Radewijk'' ongewijzigd vast te stellen met
daarbij als ondergrond (O_NL.IMRO.0160.WBP00035.dgn) en als digitale
planversie (NL.IMRO.0160.WBP00035-VG01).
2. De omgevingsvergunning voor het bouwen van een vervangende woning
op het perceel Radewijkerweg 4 in Radewijk met voorschriften te
verlenen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
4.

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ten behoeve van het realiseren Collegevoorstel
van een nieuwe winkelruimte met 4 appartementen aan de Markt 23, 23a en 25 Ruimtelijk Domein
in Dedemsvaart (75896)
Besluit:
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen van
een nieuwe winkelruimte met vier appartementen aan de Markt 23, 23a en 25
in Dedemsvaart vast te stellen en de bijbehorende procedure op te starten.

5.

Richtlijn vergunningverlening en toezicht Evenementen tijdens Corona (75851)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
Vast te stellen "Plan van aanpak opstarten evenementen" en regionale
richtlijn.
6.

Instellen toegangsverbod gebied Kotermeerstal tijdens nachtelijke uren
(82198)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
Een toegangsverbod voor onbevoegden in te stellen voor het recreatiegebied
Kotermeerstal in Dedemsvaart, dagelijks tussen 23.00 uur en 06.00 uur, een en
ander als weergegeven op de situatietekening.
7.

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen (60802)
Besluit:
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een subsidie voor het
stimuleren van energiebesparende maatregelen voor woningeigenaren.
2. Winst uit je Woning te mandateren voor de uitvoering van de
subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen.

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr. Onderwerp/besluit
8.

Type/ Afd

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Hoogenweg 52
Hoogenweg' voor het uitbreiden van de rijhal en het planologisch vastleggen
van de bestaande situatie (54046)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
In te stemmen met het bekendmaken en ter inzage leggen van het
ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Hoogenweg 52
Hoogenweg' voor het uitbreiden van de rijhal en het planologisch vastleggen
van de bestaande situatie.
9.

Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 7 juli 2020 (83391)

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. 18 augustus 2020.
Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

drs. J.W. Wiggers

