Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Zaaknummer

101372

Vergaderdatum

25 augustus 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
Raadsbrief "Veilige Vecht" (100443)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Openbaar Gebied

Besluit:
De informatiebrief van het Waterschap Drents Overijssels Delta over de start
van de verkenningsfase van het project “Veilige Vecht” door te sturen naar de
gemeenteraad.
2.

Alliantie 1 tegen eenzaamheid en benutten subsidiemogelijkheid (99907)
Besluit:
1.
zich aan te sluiten bij de landelijke alliantie 'Eén tegen eenzaamheid'.
2.
van daaruit een lokale coalitie tegen eenzaamheid op te zetten als
onderdeel van het ouderenakkoord en inclusiebeleid.
3.
de subsidiemogelijkheid van ZonMW te benutten voor het ontwikkelen
van het initiatief DagenDoen, om eenzaamheid aan te pakken.

3.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Hofsteeweg 2-4,
Collendoorn' voor het toepassen van rood voor rood en het herbouwen van
een bedrijfswoning (99856)
Besluit:
In te stemmen met het bekendmaken en ter inzage leggen van het
ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Hofsteeweg 2-4,
Collendoorn' voor het toepassen van rood voor rood en het herbouwen van de
bedrijfswoning.

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr.
4.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd

Vaststellen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het splitsen
van de woning op de percelen Geert Migchelsweg 19 - 19i in Slagharen (95139)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
Een omgevingsvergunning met voorschriften te verlenen voor de activiteiten
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het splitsen
van de woning op de percelen Geert Migchelsweg 19 - 19i in Slagharen.
5.

Beleidsregels uitvoering Wet aanpak woonoverlast gemeente Hardenberg
2020 (59828)

Collegevoorstel
Concern

Besluit:
Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester tot vaststelling van de
beleidsregels wet aanpak woonoverlast.
6.

Raadsbrief Human Capital Agenda (98661)

Brief/ memo
Maatschappelijk
Domein

Besluit:
De raadsbrief aan de gemeenteraad zenden.
7.

Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 18 augustus 2020 (101377)

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. 1 september 2020.
Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

drs. J.W. Wiggers

