Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Zaaknummer

65007

Vergaderdatum

23 juni 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.
1.

Onderwerp/besluit
Samen Doen Hardenberg bv-vaststelling jaarrekening (63452)
Besluit:
1. Aan Samen Doen Hardenberg bv uitstel te verlenen voor het opmaken en
voorleggen aan de aandeelhouders van de jaarrekening voor de periode
1 juni 2020 tot 23 juni 2020.
2. De jaarrekening Samen Doen Hardenberg bv 2019 vast te stellen.
3. Het bestuur van Samen Doen Hardenberg bv over 2019 ‘decharge’ te
geven voor het gevoerde beleid en beheer.
4. Mw. J. Jonker aan te wijzen als tijdelijk bestuurder bij het niet beschikbaar
zijn van de bestuurder van Samen Doen Hardenberg B.V en aan haar op te
dragen in voorkomend geval de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders zo snel mogelijk bijeen te roepen zodat een nieuwe
bestuurder kan worden aangesteld.
5. Het salaris van de directie van Samen Doen Hardenberg bv voor 2019 op
‘nihil’ te stellen.
6. De als bijlage bijgesloten notulen te laten ondertekenen door de
burgemeester.

2.

Meicirculaire 2020 gemeentefonds (63428)
Besluit:
1. Kennis te nemen van de gevolgen meicirculaire 2020.
2. De gevolgen voor 2020 te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2020.
3. De gevolgen voor 2021 en volgende te verwerken in de nog op te stellen
begroting 2021-2024.

Type/ Afd
Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Serviceteams

Nr.
3.

Onderwerp/besluit
Voortgang nieuwe economische visie in het licht van de coronacrisis en stand
van zaken toezeggingen Regiodeal Zuidoost Drenthe en bezoek Kennispoort
Regio Zwolle (59911)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
In te stemmen met de raadsbrief over de stand van zaken rond de
ontwikkeling van het nieuwe economische beleidsvisie.
4.

Omgevingswet, uitstel inwerkingtreding en voortgangsbericht (38772)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
• Kennis te nemen van het besluit van de minister van Wonen en Milieu tot
uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet tot 1 januari 2022.
• De gemeenteraad met een raadsbrief informeren over het uitstel en de
voortgang van de invoering van de Omgevingswet.
5.

Vaststellen wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied
Hardenberg, Puntweg 3 Bruchterveld'' (uitbreiding van een
bedrijfsbestemming met 2575 m2) (63544)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
1. Het wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied
Hardenberg, Puntweg 3 Bruchterveld'' vast te stellen met daarbij als
ondergrond (O_NL.IMRO.0160.WBP00032.dgn) en als digitale planversie
(NL.IMRO.0160.WBP00032-VG01).
2. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen.
6.

Ontwerpbestemmingsplan ''Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg,
Maatdijk 3 Brucht en Rheezerveenseweg 1-1a Heemserveen'' (uitvoering van
de rood-voor-rood regeling) (61341)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
In te stemmen met het bekendmaken en ter inzage leggen van het
ontwerpbestemmingsplan ''Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg,
Maatdijk 3 Brucht en Rheezerveenseweg 1-1a Heemserveen''.
7.

Ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied
Hardenberg, Moeshoekweg 19 Slagharen'' (omzetting van de agrarische
bestemming naar een woonbestemming) (59793)
Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan
Buitengebied Hardenberg, Moeshoekweg 19 Slagharen''.
2. Dit ontwerpwijzigingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage
te leggen.

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr.
8.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd

Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA inzake voetpad Schapenweg
Bergentheim (65144)

Brief/ memo
Ruimtelijk Domein

Besluit:
1. Kennis te nemen van de vragen van de raad over het voetpad Schapenweg
Bergentheim.
2. In te stemmen met de verzending van antwoordbrief aan de raad.
9.

Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 16 juni 2020 (65164)

Besluitenlijst
Concernstaf

Besluit:
Het college gaat akkoord met de besluitenlijst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente
Hardenberg d.d. 30 juni 2020.
Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

drs. J.W. Wiggers

