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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Ondertekening convenant 'Housing First Vechtdal' (123665) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het convenant 'Housing First Vechtdal'. 
2. De burgemeester voor te stellen volmacht te verlenen aan wethouder 

Breukelman tot het namens de gemeente ondertekenen van het 
convenant ‘Housing First Vechtdal’.  

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Visie Dorpshart Balkbrug (121115) 
 
Besluit: 

 De visie te gebruiken als één van de toetsingskaders bij het beoordelen 
van initiatieven die vallen binnen het dorpshart. 

 De raad via raadsbrief met bijlagen kennis te laten nemen van de visie. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Vaststelling straatnamen Marshoogte en vernaming Hessenweg (gedeelte) 
te Hardenberg (119738) 
 
Besluit: 

 De volgende straatnamen vast te stellen voor het uitbreidingsplan 
Marshoogte te Hardenberg: 
1. Markerichter (oranje gearceerd); 
2. Holtsprake (blauw gearceerd); 
3. Cedule (paars gearceerd); 
4. Waardeel (groen gearceerd). 

 In te stemmen met de vernaming van de Hessenweg (gedeeltelijk, groen 
gearceerd) in De Boshoek (in verband met de gedeeltelijke afsluiting van 
de Hessenweg) en deze vernaming doorvoeren per 1 januari 2021. 

 
 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Besluit op bezwaar planschade Van Rooijens Hoofdwijk 5 Dedemsvaart 
(120834) 
 
Besluit: 

 Het bezwaar, conform het advies en de overwegingen van de Commissie 
Bezwaarschriften, ongegrond te verklaren. 

 Betrokkenen middels brieven op de hoogte te stellen van het besluit. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Ontwerpbestemmingsplan 'Hardenberg, Hessenweg 7' (locatie voormalige 
horecabedrijf De Bokkepruik) (117324) 
 
Besluit: 

 In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Hardenberg, 
Hessenweg 7'. 

 Dit ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken voor 
eenieder ter inzage te leggen. 

 In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen reactie op het 
plan conform de antwoordbrief. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Terinzagelegging ontwerp-besluiten Jan Prengerweg 2 Sibculo en Van 
Roijensweg 32 Bergentheim (woningbouw in ruil voor sloop) (119969) 
 
Besluit: 
1. geen milieueffectrapport te laten maken; 
2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 

Hardenberg, Jan Prengerweg 2 Sibculo en Van Roijensweg 32 
Bergentheim’; 

3. in te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning voor een woning 
naast Jan Prengerweg 2; 

4. het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning 
gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Leader bijdrage voor Idyllisch Reestdal (115705) 
 
Besluit: 

 De aanvraag van de Stichting Ondernemend Reestdal voor een Leader 
subsidie ten behoeve van het project Idyllisch Reestdal te ondersteunen. 

 Een eenmalige bijdrage van € 12.500,- vanuit het product 
Plattelandsvernieuwing 410300000 beschikbaar te stellen als 
cofinanciering. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

8.  Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie inzake overlast Vechtdallijn 
(123346) 
 
Besluit: 
akkoord te gaan met beantwoording door middel van brief. 
 
 

Brief/ memo 
Concernstaf 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

9.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 17 november 2020 (124048) 
 
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. 1 december 2020. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
 

 


