
 

 

 

 

Openbaar 

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 100371 

Vergaderdatum 18 augustus 2020 

Aanwezig drs. J.W. Wiggers, burgemeester  
M. Breukelman en A.H. te Rietstap, wethouders  
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris  
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 

Afwezig J. ten Kate en B.M. Luiten, wethouders  

 
 
 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Vaststellen subsidieplafonds peuterplaatsen peuteropvang en voorschoolse 
educatie 2021 (83585) 
 
Besluit: 
1. Op grond van art. 8 lid 1 van de subsidieregeling peuteropvang en 

voorschoolse educatie gemeente Hardenberg 2019 onder 
begrotingsvoorbehoud de volgende subsidieplafonds 2021 vast te stellen: 
peuterplaatsen peuteropvang € 233.972,00 en peuterplaatsen 
voorschoolse educatie (VE) € 763.515,00. 

2. in de gemeentebegroting 2021 een bedrag van € 24.300 incidenteel af te 
ramen van kostenplaats 4480000000 G.O. Achterstanden en bij te ramen 
op kostenplaats 4650100000 Peuterspeelzalen. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Ontwerp beeldkwaliteitsplan 'Hardenberg Marslanden Marshoogte' (91303) 
 
Besluit: 

• In te stemmen met het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan 'Hardenberg 
Marslanden Marshoogte'; 

• Dit ontwerp gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Markeweg 5 Brucht (wijzigingsplan voor werktuigenberging) (97523) 
 
Besluit: 
1. het wijzigingsplan 'wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, 

Markeweg 5 Brucht' met identificatienummer NL.IMRO.0160.WBP00041-
VG01 vast te stellen; 

2. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Besluit Informatiebeheer gemeente Hardenberg 2020 (84875) 
 
Besluit: 
Onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad met de 
'Archiefverordening 2020 gemeente Hardenberg' het ‘Besluit Informatiebeheer 
gemeente Hardenberg 2020’ vast te stellen. 
 

Collegevoorstel 
Serviceteams 

5.  Archiefverordening 2020 gemeente Hardenberg (83682) 
 
Besluit: 
De gemeenteraad wordt voorgesteld te besluiten om: 
De ‘Archiefverordening van de Gemeente Hardenberg 2020’, vast te stellen 
onder gelijktijdige intrekking van de ‘Archiefverordening van de Gemeente 
Hardenberg 2014’. 
 

Raadsvoorstel 
Serviceteams 

6.  Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Hardenberg, Rauwbloksweg 11 Bergentheim en Radewijkerweg 52 Radewijk' 
voor het toevoegen van een woning door toepassing van Erven met kwaliteit 
(91601) 
 
Besluit: 
De gemeenteraad wordt voorgesteld te besluiten om: 
1. de verbeelding, regels en toelichting van het bestemmingsplan 

'Buitengebied Hardenberg, Rauwbloksweg 11 Bergentheim en 
Radewijkerweg 52 Radewijk'' met als elektronische planversie 
(NL.IMRO.0160.0000BP00339-VG01) ongewijzigd vast te stellen;  

2. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Kloosterhaar, Groenedijk 
11a Kloosterhaar' voor het toevoegen van een woning (96484) 
 
Besluit: 
De gemeenteraad wordt voorgesteld te besluiten om: 
1. de verbeelding, regels en toelichting van het bestemmingsplan 

'Kloosterhaar, Groenedijk 11a, Kloosterhaar'' met als elektronische 
planversie (NL.IMRO.0160.0000BP00331-VG01) ongewijzigd vast te 
stellen; 

2. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

8.  Coördinatiebesluit Baalder uiterwaard (73704) 
 
Besluit: 
De gemeenteraad wordt voorgesteld te besluiten om: 
Uit te spreken dat de voorbereiding en bekendmaking van een 
bestemmingsplan voor Baalder uiterwaard zoveel mogelijk wordt 
gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van andere benodigde 
besluiten voor Baalder uiterwaard. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

9.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 14 juli 2020 (100380) 
 
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. 25 augustus 2020. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 

 
 
 
 
 

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

 


