
 

 

 

 

 

 

Openbaar 

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 45929 

Vergaderdatum 19 mei 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 Type/ Afd 

1.  Ontwerpbestemmingsplan 'Bestemmingsplan Kloosterhaar, Groenedijk 11a 
Kloosterhaar' voor het toevoegen van een woning (43252) 
 
Besluit: 
In te stemmen met het bekendmaken en ter inzage leggen van het concept 
ontwerpbestemmingsplan 'Bestemmingsplan Kloosterhaar, Groenedijk 11a 
Kloosterhaar' voor het toevoegen van een woning. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Vaststellen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de bouw van 
een woning met bijgebouw op het perceel Dorpsstraat 3a in Kloosterhaar 
(42889) 
 
Besluit: 
1. Een omgevingsvergunning met voorschriften te verlenen voor de activiteiten 

bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor de bouw 
van een woning met bijgebouw op het perceel Dorpsstraat 3a in Kloosterhaar. 

2. Het besluit hogere grenswaarden voor de woning vast te stellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

3.  Financiële bijdrage Samenwerking ZK én intergemeentelijke samenwerking 
Wmo (42985) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de voortzetting van de regionale samenwerking met 

Zilveren Kruis in 2020, 2021 en 2022. 
2. Voor het stroomlijnen van de doorlooptijden van de regionale 

intergemeentelijke samenwerking Wmo en de samenwerking met Zilveren 
Kruis door de intergemeentelijke samenwerking met twee jaar te verlengen 
tot en met 31 december 2022. 

3. In 2021 de samenwerking met Zilveren Kruis en de intergemeentelijke 
samenwerking Wmo te evalueren en daarmee de mogelijkheid tot aanpassen 
van de samenwerking én invulling van de werkagenda. 

4. Ten behoeve van deze intergemeentelijke samenwerking voor de jaren 2021 
en 2022 financiële middelen beschikbaar te stellen tot een bedrag van 
maximaal € 14.507,45 in 2021 en € 14.507,45 in 2022. Deze bedragen ten laste 
te brengen van de Wmo middelen (binnen reguliere begrotingen 2021 en 
2022). 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

4.  Nieuwe beleidsregels uitvoering Wet kinderopvang (42822) 
 
Besluit: 
1. Het toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang te actualiseren. 
2. Hiervoor de beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang 

gemeente Hardenberg 2020 in bijlage 1 vast te stellen en vanaf 1 juni 2020 in 
werking te laten treden en gelijktijdig de huidige beleidsregels handhaving 
Wet kinderopvang 2018 in te trekken. 

3. De mandaatregeling m.b.t. besluiten Wet Kinderopvang aan te passen aan 
gewijzigde wetgeving, zoals in het voorstel in bijlage 2.a is aangegeven. De 
beslissing over de wijziging van de ondermandatering in bijlage 2.b. is een 
bevoegdheid van de algemeen directeur. 

4. Zicht op de kwaliteit van de gastouderopvang in de gemeente te verkrijgen 
door alle voorzieningen voor gastouderopvang te inspecteren. 

5. De kosten voor de nulmeting m.b.t. de kwaliteit van de gastouderopvang te 
dekken uit de extra middelen van het Rijk voor het intensiveren van het 
toezicht op de gastouderopvang. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

5.  Programma mobiliteit (40591) 
 
Besluit: 

 het concept programma mobiliteit vrij te geven voor het samenspraaktraject; 

 in te stemmen met het genoemde inspraaktraject en de planning voor de 
vaststelling van het programma mobiliteit; 

 de gemeenteraad te informeren door middel van raadsbrief. 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

6.  Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2020 (37489) 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2020. 
2. De gemeenteraad hierover te informeren.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Jaarstukken 2019 en resultaatbestemming 2019 (39760) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1.     De jaarrekening 2019 met een voordelig rekeningresultaat van € 6.767.000 

vast te stellen. 
2.    Het jaarverslag 2019 voor kennisgeving aan te nemen. 
3.     Van het rekeningresultaat € 1.556.000 beschikbaar te stellen voor de 

uitvoering van werk in 2020. 
4.    Het niet bestemde deel van het rekeningresultaat 2019 (totaal € 5.211.000) 

toe te voegen aan de algemene reserve c.q. deze beschikbaar te houden 
voor de financiële gevolgen van de coronacrisis. 

5.     De 9e wijziging van de begroting 2020 vast te stellen, waarin het voorstel 
resultaatbestemming 2019 is verwerkt. 

 

Raadsvoorstel 
Serviceteams 

8.  Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, voorzieningen en 
woningbouw Beukenlaan De Krim' (41213) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 

 Het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, voorzieningen en 
woningbouw Beukenlaan De Krim' ongewijzigd vast te stellen een en ander 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en 
toelichting en overeenkomstig de elektronische versie 
(NL.IMRO.0160.0000BP00340-VG01). 

 In te stemmen met het van toepassing verklaren van welstandsniveau 1 uit de 
'Welstandsnota Hardenberg, visie op beeldkwaliteit' op het plangebied. 

 De grondexploitatie Beukenlaan De Krim vast te stellen. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

9.  Jeugdlintje gemeente Hardenberg 2020 (44508) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. In te stemmen met een vervolg van het Jeugdlintje voor één jaar (2020). 
2. De kosten hiervan à € 2.000 te dekken uit de post representatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

10.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 12 mei 2020 (46002) 
 
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. 26 mei 2020. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 

 
 
 
 
 

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

 


