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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Aanpak intergenerationele armoede (119758) 
 
Besluit: 
1. De aanpak intergenerationele armoede van 1 januari 2021 tot en met  

31 december 2023 uit te voeren onder voorbehoud van financiering vanuit de 
Regiodeal voor de jaren 2022 en 2023. 

2. De uitvoering van het project intergenerationele armoede te beleggen bij 
Samen Doen Hardenberg bv en bij de opdrachtverlening 2021 voor de 
uitvoering van dit project in 2021 hiervoor € 146.000 beschikbaar stellen.  

3. Raadsbrief te verzenden aan de gemeenteraad ter informatie. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Vaststellen diverse tarieven beschermd wonen 2021 (119724) 
 
Besluit: 
1. De bijlage 2 bij het uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en 

Jeugdhulp, ‘de vergoedingenlijst 2021 beschermd wonen regio IJssel-Vecht 
2021’ vast te stellen. 

2. De bijlage 2, behorende bij het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke 
ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Hardenberg 2020 per 1 januari 2021 in 
te trekken. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

3.  Verslag Commissie Bezwaarschriften 2017, 2018 en 2019 (118744) 
 
Besluit: 

• kennis te nemen van het verslag van de Commissie Bezwaarschriften 2017, 
2018 en 2019; 

• in te stemmen met de reacties vanuit de afdelingen - en wat daarin wordt 
aangekondigd aan acties - op de aanbevelingen van de commissie. 

 
 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Ontwerpbestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Rondweg 4, Den Velde'' 
en ontwerp-omgevingsvergunningen Rondweg 4a en 4b, Den Velde voor het 
toevoegen van twee woningen met toepassing van rood voor rood (118354) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ''Buitengebied 

Hardenberg, Rondweg 4, Den Velde'. 
2. In te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunningen voor het bouwen 

van twee woningen op de percelen Rondweg 4a en 4b in Den Velde. 
3. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen 

gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen met toepassing 
van de Coördinatieverordening, zoals vastgesteld op 5 juni 2014. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van 
een vervangende stal en het oprichten van een inrichting op het perceel 
Schuineslootweg 111 in Schuinesloot (117424) 
 
Besluit: 
1. De ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een vervangende 

stal en het oprichten van een inrichting op het perceel Schuineslootweg 111 in 
Schuinesloot vast te stellen en de bijbehorende procedure te starten. 

2. Geen milieueffectrapport te laten maken en geen MER-procedure te volgen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Planschadeverzoek Broekdijk 1 te Bruchterveld (117418) 
 
Besluit: 
1. Het verzoek om tegemoetkoming in planschade (ex artikel 6.1 Wro) met 

betrekking tot het perceel Broekdijk 1 te Bruchterveld, conform het advies en 
de overwegingen van Thorbecke B.V. van 6 oktober 2020, toe te wijzen. 

2. Aan aanvrager een tegemoetkoming in planschade toe te kennen ten 
bedrage van € 4.950,-- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de 
datum van ontvangst van de aanvraag, d.d. 18 februari 2020, tot aan de dag 
van uitkering van de tegemoetkoming. 

3. Over te gaan tot uitbetaling van de tegemoetkoming in planschade en 
restitutie van het betaalde drempelbedrag, na onherroepelijk worden van het 
besluit. 

4. De kosten te dekken uit de grondexploitatie ‘Broeklanden-Zuid’. 
5. De aanvrager in kennis te stellen van het besluit middels brief. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Uitspreken commitment Werkinnovatieprijs Larcom (116709) 
 
Besluit: 
Middels brief ons commitment richting Larcom uitspreken. 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 
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8.  Controleprotocol voor de Accountantscontrole jaarrekening 2020 (119054) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
Het controleprotocol inclusief het normenkader 2020 vast te stellen. 
 

Raadsvoorstel 
Concern 

9.  Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg 2019 
(115372) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg 2019 te wijzigen. 
 

Raadsvoorstel 
Bedrijfsvoering 

10.  Aanpassing verordening loonkostensubsidie (114578) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Akkoord gaan met een compensatieregeling Nieuw Beschut Werk voor 

bedrijven waarvan meer dan 50% van de werknemers een arbeidsbeperking 
heeft. 

2. De Verordening loonkostensubsidie gemeente Hardenberg 2020 daartoe 
vaststellen, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening 
loonkostensubsidie gemeente Hardenberg 2015 

3. De compensatieregeling eind 2021 evalueren. 
 

Raadsvoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

11.  Belastingverordeningen 2021 (109778) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
De volgende belastingverordeningen, bijbehorende tarieventabellen en 
kostenbesluit voor het jaar 2021 vast te stellen: 
 
- Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 
  2021 
- Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2021 
- Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021 
- Tarieventabel afvalstoffenheffing 2021 
- Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2021 
- Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2021 
- Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2021 
- Tarieventabel marktgelden 2021 
- Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2021 
- Tarieventabel parkeerbelasting 2021 
- Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting 2021 
- Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2021 
- Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2021 
- Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021 
- Tarieventabel leges 2021 

Raadsvoorstel 
Bedrijfsvoering 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

12.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 10 november 2020 (120528) 
 
Besluit: 
Het college gaat akkoord met de besluitenlijst 

Besluitenlijst 
Concernstaf 

 

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente 
Hardenberg d.d. 24 november 2020. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
 

 


