Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Zaaknummer

131322

Vergaderdatum

15 december 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
Inrichting managementstructuur Maatschappelijk Domein (131109)
Besluit:
1. Het voornemen uit te spreken in te stemmen met de wijziging in de
managementstructuur van het Maatschappelijk Domein. Vooralsnog is dit
tijdelijk en wordt na een jaar geëvalueerd.
2. De bestuurder opdracht te geven een advies te vragen bij de
ondernemingsraad maar niet dan nadat een externe beoordeling plaats
heeft gevonden van mogelijke governance risico's.

2.

Opdracht Samen Doen Hardenberg bv 2021 (130990)
Besluit:
1. In te stemmen met de opdracht 2021 aan ‘Samen Doen Hardenberg bv’ en
het betaalbaar stellen van de gemeentelijke bijdrage aan Samen Doen
Hardenberg bv van € 3.370.190.
2. De burgemeester voor te stellen volmacht te verlenen aan wethouder
A.H. te Rietstap tot het namens de gemeente ondertekenen van de
opdracht aan Samen Doen Hardenberg bv 2021.

3.

Raadsbrief ontwikkelingen beleidsplan 'Een eerlijke kans voor iedereen'
(130971)
Besluit:
Raadsbrief over de ontwikkelingen van het minimabeleidsplan 'Een eerlijke
kans voor iedereen' ter informatie aan de gemeenteraad te verzenden.

Type/ Afd
Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Nr.
4.

Onderwerp/besluit
Vaststelling subsidie uitbreiding en renovatie De Ravelijn (128985)
Besluit:
1. de subsidie voor de uitbreiding en renovatie van De Ravelijn vast te stellen
op € 700.000,-;
2. de beschikking te zenden aan het bestuur van de stichting Arcade.

5.

Grondprijsbrief 2021 (126942)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
1. De Grondprijzen voor gemeentelijke bouwgronden per 1 januari 2021
ongewijzigd te laten.
2. De Grondprijsbrief 2021 vast te stellen en aan de Raad ter kennis te
brengen.
6.

Kaveluitgifteprocedure en kavelprijzen vrije kavels woongebied Marslanden,
Collegevoorstel
deelplan Marshoogte in Hardenberg (108352)
Ruimtelijk Domein
Besluit:
Akkoord te gaan met de voorgestelde verkoopprocedure en kavelprijzen met
bijbehorende documenten ten behoeve van de uitgifte van vrije
woningbouwkavels uitbreiding Marslanden, deelplan Marshoogte in
Hardenberg.

7.

Vaststellen Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH UP) 2021 (120091)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
1. het Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingsuitvoeringsprogramma
2021 (VTH UP 2021) vast te stellen;
2. het Uitvoeringsprogramma voor de taken belegd bij de OD vast te stellen
(VTH UP OD 2021);
3. de handhavingspartners een afschrift te sturen van het
Uitvoeringsprogramma 2021 met brief;
4. de raad te informeren door middel van raadsbrief.
8.

Vervolgkoers gebiedsontwikkeling Gezondheidspark (118173)
Besluit:
1. kennis te nemen van het rapport 'Advies gezondheidspark Hardenberg'
van ProScoop;
2. om scenario 3 uit de rapportage verder uit te werken;
3. in te stemmen met brief welke wordt verstuurd aan de deelnemers van het
onderzoek van ProScoop.

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr.
9.

Onderwerp/besluit
Voorontwerpbestemmingsplan 'Hardenberg Centrum, De Spinde' (115234)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
 In te stemmen met het voorontwerp van het bestemmingsplan
'Hardenberg Centrum, De Spinde'.
 Dit voorontwerp ten behoeve van de inspraak gedurende een periode van
zes weken ter inzage te leggen en het vooroverleg met relevante
instanties te starten.
 De Raad informeren door middel van raadsbrief.
10. Viering van 75 jaar vrijheid verschuiven naar 2021 (124288)

Collegevoorstel
Bedrijfsvoering

Besluit:
 de viering van 75 jaar vrijheid in de gemeente Hardenberg te verschuiven
naar 2021;
 de verleende financiële bijdrage pas terugvorderen van de
organistoren/aanvragers wanneer de activiteiten in 2021 ook niet kunnen
plaatsvinden.
11. Wijze van toepassen parkeernormennota ten behoeve van ontwikkeling
Stationsstraat 15 in Gramsbergen (132955)

Collegevoorstel
Openbaar Gebied

Besluit:
In te stemmen met het verzoek tot het hanteren van een afwijkende
parkeernorm ten behoeve van de ontwikkeling van 8 appartementen in het
pand Stationsstraat 15 in Gramsbergen.
12. Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA inzake de gebiedsgerichte
aanpak van de stikstofvraag door de provincie (129124)

Brief/ memo
Ruimtelijk Domein

Besluit:
De raad met brief te informeren over de gestelde vragen over de
gebiedsgerichte aanpak van stikstof door de provincie.
13. Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks - rijbewijsvereiste voor
stembureauleden (133400)
Besluit:
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen
van GroenLinks over de rijbewijsvereiste voor stembureauleden.

Brief/ memo
Bedrijfsvoering

Nr.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd

14. Actualiseren beheerverordening begraafplaatsen (119708)

Raadsvoorstel
Openbaar Gebied

Besluit:
DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
1. Vast te stellen: de Verordening op het beheer en het gebruik van de
gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Hardenberg 2020.
2. Kennis te nemen van de wijze van afwikkeling van eerdere toezeggingen
aan de raad aangaande de begraafplaatsen.
15. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Correctieve Herziening
Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg' en het toepassen van de
coördinatieregeling voor het vervangen van een werktuigenberging op het
adres Stobbenhaarweg 2/2a Hoogenweg (111250)

Raadsvoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
1. Te reageren op de zienswijzen zoals verwoord in de zienswijzennota.
2. Het bestemmingsplan ‘Correctieve Herziening Bestemmingsplan
Buitengebied Hardenberg’ met identificatienummer
NL.IMRO.0160.0000BP00359-OW01 gewijzigd vast te stellen vanwege de
wijzigingen zoals verwoord in de zienswijzennota.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
16. Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 8 december 2020 (131371)

Besluitenlijst
Concernstaf

Besluit:
Het college stelt de besluitenlijst vast.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente
Hardenberg d.d. 5 januari 2021.
Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

M.W. Offinga

