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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Ontwikkelagenda (101958) 
 
Besluit: 
1. Met instemming kennis te nemen van de ontwikkelagenda. 
2. De algemeen directeur/ gemeentesecretaris opdracht te geven de 

ontwikkelagenda uit te voeren binnen de in het voorstel neergelegde 
begroting. 

 

Collegevoorstel 
Concern 

2.  Verlenen omgevingsvergunning zonnepark Fabriekswijk De Krim (101444) 
 
Besluit: 
1. De omgevingsvergunning voor een zonnepark aan de Fabriekswijk in De 

Krim onder voorschriften te verlenen. 
2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Beantwoording raadsvragen lachgas (101273) 
 
Besluit: 
De raad met brief te informeren over de mogelijkheden om een verbod op 
lachgas in te voeren. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

4.  Jaarverantwoording kinderopvang 2019 gemeente Hardenberg (100694) 
 
Besluit: 
1. De jaarverantwoording kinderopvang 2019 gemeente Hardenberg in  

bijlage 1 vast te stellen. 
2. De jaarverantwoording ter kennisname te sturen aan de gemeenteraad. 
3. De jaarverantwoording aan de Inspectie van het Onderwijs beschikbaar te  
         stellen. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

5.  Leader bijdrage voor Vechtdal en IJsseldelta Boert Bewust (100507) 
 
Besluit: 

 De aanvraag van LTO noord voor een Leader subsidie voor het project 
Vechtdal en IJsseldelta Boert Bewust te ondersteunen; 

 een eenmalige bijdrage van € 3.545,- vanuit het product 
Plattelandsvernieuwing 410300000 beschikbaar te stellen als cofinanciering. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Vaststellen Tijdelijke subsidieregeling scholing VE-certificering gemeente 
Hardenberg 2020 (97529) 
 
Besluit: 
1. Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente 

Hardenberg 2018 vast te stellen: 

 de “tijdelijke subsidieregeling scholing VE-certificering gemeente 
Hardenberg 2020” 

 voor 2020 een subsidieplafond van € 43.520 voor de VE-scholing Uk en 
Puk 

 het aanvraagformulier 2020 
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 deze regeling, met uitzondering van 
het vaststellen van het subsidieplafond op grond van art. 7 lid 1 van de 
regeling, met toestemming om ondermandaat te verlenen. 

3. Het besluit tot ondermandaat direct door de algemeen directeur te laten 
ondertekenen. 

4.  

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

7.  Vaststelling Tijdelijke subsidieregeling inzet hbo’er in de VE Hardenberg 2021 
(97377) 
 
Besluit: 
1. Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente 

Hardenberg 2018 de Tijdelijke subsidieregeling inzet hbo’er in de VE 
Hardenberg 2021 en de daarbij behorende aanvraagformulieren vast te 
stellen. 

2. Mandaat te verlenen aan de algemeen directeur tot het nemen van 
besluiten o.g.v. de subsidieregeling met toestemming om ondermandaat te 
verlenen. 

3. Het besluit tot ondermandaat direct door de algemeen directeur te laten 
ondertekenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

8.  Ontwerpbestemmingsplan ‘Correctieve Herziening Bestemmingsplan 
Buitengebied Hardenberg’ en het toepassen van de coördinatieregeling voor het 
vervangen van een werktuigenberging op het adres Stobbenhaarweg 2/2a 
Hoogenweg (36940) 
 
Besluit: 
1.  In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Correctieve Herziening 

Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg’. 
2.  In te stemmen met de ontwerp omgevingsvergunning voor het vervangen 

van een werktuigenberging op het adres Stobbenhaarweg 2/2a Hoogenweg. 
3.  Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning 

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

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

9.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 25 augustus 2020 (102465) 
 
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. 7 september 2020. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 

 
 
 
 
 

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

 


