Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Zaaknummer

23333

Vergaderdatum

21 januari 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.

Algemene uitkering gemeentefonds 2019 (22274)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Serviceteams

Besluit:
1. De hogere inkomsten uit het gemeentefonds ad € 377.000 te verwerken in
de jaarrekening 2019.
2. Het bedrag dat in deze hogere gemeentefondsuitkering is begrepen voor de
uitvoering van het klimaatakkoord (en nog een aantal andere kleinere
posten) te reserveren voor uitvoering in 2020 (totaal € 347.000). Hiertoe bij
de jaarrekening 2019 een voorstel tot resultaatbestemming te doen.
2.

Zondagsopenstelling overige winkels 2020 (22294)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
In te stemmen met het aanwijzingsbesluit, waarmee voor de overige winkels
voor de desbetreffende kernen in de gemeente Hardenberg de mogelijkheid
wordt geboden om voor maximaal 10 zondagen in 2020 tussen 13.00 uur en
17.00 uur geopend te zijn.
3.

Zonnepark Lutten Levert (22156)
Besluit:
1. De ontwerp-omgevingsvergunning voor een zonnepark aan de
Dedemsvaartseweg-Noord 110 te Lutten ter inzage te leggen.
2. De raad hierover te informeren middels brief.

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr. Onderwerp/besluit
4.

Type/ Afd

Verzoek om een planologische principe-uitspraak met betrekking tot het
Collegevoorstel
realiseren van 2 of 3 woonruimten in het pand aan het Anton Geerdesplein 9 in Ruimtelijk Domein
Slagharen (22187)
Besluit:
In principe in te stemmen met het realiseren van 3 huurwoningen in het pand
Anton Geerdesplein 9 in Slagharen.

5.

Verzoek om een planologische principe-uitspraak met betrekking tot het
realiseren van 3 woonstudio's in een deel van de bestaande bebouwing op het
perceel Langewijk 392 in Dedemsvaart (15671)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van drie woonstudio's
aan de Langewijk 392 in Dedemsvaart.
6.

Duits als profielvak in het VMBO op De Nieuwe Veste, Hardenberg (22303)
Besluit:
Het verzoek van Scholengemeenschap De Nieuwe Veste aan het Ministerie
van OCW om Duits als profielvak in het VMBO te mogen aanbieden in de
profielen D&P en Z&W te ondersteunen met brief.

7.

Collegevoorstel beleidsplan minima 2020-2024 (22697)
Besluit:
1. Het beleidsplan minima 2020-2024 ter besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad.
2. De financiële afweging voor de structurele uitvraag voor ‘Voor Elkaar’ plaats
te laten vinden bij het bespreken van de kadernota.
3. De middelen die nodig zijn voor de aanpak ‘Intergenerationele armoede’ uit
te vragen via een separaat voorstel aan de raad in de eerste helft van 2020.

8.

Raadsvoorstel beleidsplan minima 2020-2024 'een eerlijke kans voor iedereen'
(22698)

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Raadsvoorstel
Maatschappelijk
Domein

Besluit:
DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
In te stemmen met het beleidsplan minima 2020-2024 'een eerlijke kans voor
iedereen'.
9.

Ontwikkelingenbrief 2021 GGD IJsselland (22975)
Besluit:
De Ontwikkelingenbrief 2021 GGD IJsselland ter informatie aan de Raad te
sturen.

Brief/ memo
Maatschappelijk
Domein

Nr. Onderwerp/besluit

Type/ Afd

10. Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 14 januari 2020 (23336)

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. 28 januari 2020.
Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

drs. J.W. Wiggers

