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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Subsidieaanvraag Fortuinstraat 6 te Hardenberg (96154) 
 
Besluit: 
1. De aangevraagde subsidie aan Heemservaart B.V., voor het pand 

Fortuinstraat 6 te Hardenberg, te verlenen door middel van het 
versturen van de bijgevoegde subsidiebeschikking. 

2. De "Nadere regels delegatie, mandaat en volmacht gemeente 
Hardenberg" in die zin te wijzigen dat de algemeen directeur 
mandaat wordt verleend tot het nemen van besluiten op grond van 
de Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Hardenberg 2018, met 
uitzondering van het vaststellen van het subsidieplafond op grond van 
artikel 1.5 van de regeling, met toestemming om ondermandaat te 
verlenen (besluit als bijlage 1 ter ondertekening). 

3. Het besluit tot ondermandaat direct door de algemeen directeur te 
laten ondertekenen (besluit als bijlage 2 ter ondertekening). 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Advies Participatieraad Intergenerationele Armoede (103286) 
 
Besluit: 
De Participatieraad om advies te vragen inzake bijgevoegd raadsvoorstel 
over een plan van aanpak Intergenerationele Armoede. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

3.  Aanpassing productenlijst subsidieregeling energiebesparende 
maatregelen woningen (103775) 
 
Besluit: 
1. de als bijlage 1 bij de op 14 juli 2020 vastgestelde “Subsidieregeling 

energiebesparende maatregelen woningen” behorende en daarvan 
deel uitmakende “Productenlijst RRE vouchers” aan te vullen met de 
volgende producten: hybride warmtepomp, zonnepanelen, 
bespaarstekkers/stand-by killers en ledlampen A, A+ en A++; 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 
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2. te bepalen dat deze wijziging in werking treedt op de dag volgend op 
die van bekendmaking daarvan. 

 

4.  Verrekening inkomsten uit nevenfuncties collegeleden 2019 (104068) 
 
Besluit: 
Vast te stellen dat er voor de collegeleden geen verrekening van 
eventuele neveninkomsten hoeft plaats te vinden over het jaar 2019, 
conform de adviezen van het ministerie van BZK. 
 

Collegevoorstel 
Serviceteams 

5.  Programma Mobiliteit (101919) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. kennis te nemen van het Inspraakverslag Programma Mobiliteit; 
2. het Programma Mobiliteit vast te stellen; 
3. de financiële consequenties van dit programma integraal af te wegen 

in de meerjarenbegroting van 2021 en verder. 
 

Raadsvoorstel 
Openbaar Gebied 

6.  Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Hardenberg, de Kerkdijk 24, Lutten' voor het gedeeltelijk herzien van de 
bestemming, het mogelijk maken van een bijgebouw en het toestaan van 
een kleinschalig motorreparatiebedrijf (103586) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. De verbeelding, regels en toelichting van het bestemmingsplan 

'Buitengebied Hardenberg, de Kerkdijk 24, Lutten' met als 
elektronische planversie (NL.IMRO.0160.0000BP00354-VG01) 
ongewijzigd vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Hardenberg, Radewijkerweg 64, Radewijk' voor het toepassen van rood 
voor rood en het splitsen van de bestaande boerderij (103596) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. De verbeelding, regels en toelichting van het bestemmingsplan 

'Buitengebied Hardenberg, Radewijkerweg 64, Radewijk'' met als 
elektronische planversie (NL.IMRO.0160.0000BP00351-VG01) 
ongewijzigd vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 
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8.  Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Hardenberg, Hoogenweg 52 Hoogenweg' voor het uitbreiden van de rijhal 
en het planologisch vastleggen van de bestaande situatie (103793) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. De verbeelding, regels en toelichting van het bestemmingsplan 

'Buitengebied Hardenberg, Hoogenweg 52, Hoogenweg'' met als 
elektronische planversie (NL.IMRO.0160.0000BP00166-VG01) 
ongewijzigd vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

9.  Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Hardenberg, Wielenweg Kooiweg Radewijk en Haarweg Kanaalweg Oost 
Bergentheim' voor het toevoegen van vijf woningen met toepassing van 
Rood voor Rood en het splitsen van de bestaande woning (103795) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijze en deze over te 

nemen. 
2. De verbeelding, regels en toelichting van het bestemmingsplan 

'Buitengebied Hardenberg, Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 
Hardenberg, Wielenweg Kooiweg Radewijk en Haarweg Kanaalweg 
Oost Bergentheim' met als elektronische planversie 
(NL.IMRO.0160.0000BP00348-VG01) ongewijzigd vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

10.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 7 september 2020 (104499) 
 
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. 22 september 2020. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 

 
 
 
 
 

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

 


