Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Zaaknummer

31042

Vergaderdatum

17 maart 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.

Toekenning subsidiebijdragen zorg en waardering natuur (25985)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
 9 subsidiebijdragen toe te kennen voor activiteiten die bijdragen aan de
zorg en waardering voor natuur en biodiversiteit;
 de 3 overige aanvragen af te wijzen aangezien niet aan de voorwaarden
wordt voldaan.
2.

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ten behoeve van het plaatsen
van een transportverdeelstation aan de Duitslandweg 1t in Brucht (30679)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
De definitieve omgevingsvergunning voor het bouwen van een
transportverdeelstation op het perceel Duitslandweg 1t in Brucht te verlenen.
3.

Intrekken Subsidieregeling kinderopvang op sociaal medische indicatie
Hardenberg 2019 en vaststellen gelijknamige regeling 2020 (24857)

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Besluit:
 De Subsidieregeling kinderopvang op sociaal medische indicatie 2019 met
ingang van 01-07-2020 in te trekken.
 De Subsidieregeling kinderopvang op sociaal medische indicatie 2020 vast
te stellen met als datum van inwerkingtreding 01-07-2020.
 De algemeen directeur mandaat te verlenen voor het nemen van besluiten
op grond van deze subsidieregeling, met toestemming ondermandaat te
verlenen.
4.

Subsidieaanvraag de Stuw 2020 (24169)
Besluit:
1) Kennis te nemen van de subsidieaanvraag van Stichting De Stuw voor de
uitvoering van activiteiten op het gebied van welzijn.

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Nr. Onderwerp/besluit

Type/ Afd

2) Op basis van het werkplan 2020 de subsidie als volgt te verlenen:
- 2020: € 1.325.320,- (is inclusief cao-indexering voor loonkosten en de in
de gemeentebegroting gehanteerde indexering voor overige kosten voor
de uitvoering van activiteiten zoals in de subsidieaanvraag genoemd).
5.

Fonds Maatschappelijke Initiatieven (29015)
Besluit:
1. Conform het raadsvoorstel (bijlage 1) de raad te informeren over het
voorgenomen besluit om de kaders van het Fonds Maatschappelijke
Initiatieven (F.M.I.) aan te passen.
2. In te stemmen met de aangepaste uitwerking van het F.M.I. (bijlage 2), als
onderdeel van de Subsidieregeling Programmalijn Maatschappelijk
Domein 2020.
3. Het totale subsidieplafond voor de aanvragen die vallen in categorie A
voor 2020 vast te stellen op € 250.000,-.
4. Het totale subsidieplafond voor de aanvragen die vallen in categorie B
voor 2020 vast te stellen op € 200.000,-.
5. Ten aanzien van de beslispunten 2 t/m 4 het voorbehoud te maken dat de
raad instemt met het raadsvoorstel.

6.

Fonds Maatschappelijke Initiatieven (29100)
Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
Met instemming kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het
college tot het aanpassen van de kaders van het Fonds Maatschappelijke
Initiatieven.

7.

Onttrekkingsbesluit gedeelte Pascalstraat (27658)

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Raadsvoorstel
Maatschappelijk
Domein

Raadsvoorstel
Openbaar Gebied

Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
1. een gedeelte van de Pascalstraat, zoals aangegeven op bijgevoegde
situatieschets, aan het openbaar verkeer te onttrekken;
2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op die van
de bekendmaking.

8.

Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitengebied
Hardenberg, Gramsbergerweg 84/84i, Hardenberg' voor het wijzigen van de
agrarische bestemming naar een woonbestemming en het mogelijk maken
van een woningsplitsing (29490)
Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
1. Het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Gramsbergerweg
84/84i, Hardenberg' ongewijzigd vast te stellen.

Raadsvoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr. Onderwerp/besluit

Type/ Afd

2. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten over
de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd.
9.

Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitengebied
Hardenberg, Stuwdijk 1 Mariënberg' voor het toevoegen van een woning door
toepassing van Rood voor Rood (29474)

Raadsvoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
1. Het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Stuwdijk 1, Mariënberg'
ongewijzigd vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten over
de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd.
10. Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA over gevolgen maatregelen
COVID-19 voor ZZP’ers (32018)

Brief
Concernstaf

Besluit:
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen fractie
PvdA.
11. Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD over steun aan ondernemers
ivm liquiditeitsproblemen door Corona crisis (32020)

Brief
Concernstaf

Besluit:
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen fractie
VVD.
12. Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 10 maart 2020 (31053)

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. 24 maart 2020.

Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

drs. J.W. Wiggers

