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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 

Zaaknummer 26965 

Vergaderdatum 25 februari 2020 

Aanwezig drs. J.W. Wiggers, burgemeester  
M. Breukelman, A.H. te Rietstap en B.M. Luiten, wethouders  
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris  
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 

Afwezig J. ten Kate, wethouder 

 
 
 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd. 

1.  Uitwerkingsplan 'Appartementen De Vechtspille' en omgevingsvergunning 
voor de bouw van een complex met 25 appartementen op het adres De 
Vechtspille 1 t/m 25 (doorlopend) in Hardenberg (26097) 
 
Besluit: 

 Het uitwerkingsplan 'Appartementen De Vechtspille' ongewijzigd vast te 
stellen, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische 
versie (NL.IMRO.0160.0000UWP00005-VG01). 

 De omgevingsvergunning voor het bouwen van een complex met 25 
appartementen op het adres De Vechtspille 1 t/m 25 (doorlopend) te 
Hardenberg te verlenen. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Integraal plan activiteiten asielzoekers (25972) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het Integrale plan van aanpak ‘Activiteiten voor 

bewoners van het AZC Hardenberg’. 
2. De benodigde subsidies hiervoor te verlenen. 
3. Het totale subsidiebedrag, ad € 76.000,-- ten laste te brengen van de 

producten ‘AZC’ en ‘Lokale integratie nieuwkomers’. 
4. De gemeenteraad via brief te informeren. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

3.  Anerveenseweg 14 Ane (van een bedrijfsbestemming naar een 
woonbestemming) (25761) 
 
Besluit: 

 In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Ane, Anerveenseweg 
14 Ane’. 

 Het ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken 
ter inzage te leggen. 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd. 

4.  Overeenkomst toetreding gemeente tot de JOGG-community (25605) 
 
Besluit: 
1. Deel uit te blijven maken van de JOGG-community middels het 

ondertekenen van bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst. 
2. Wethouder Te Rietstap te machtigen om de overeenkomst namens de 

gemeente Hardenberg te ondertekenen. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

5.  Verzoek betreffende Jan Weitkamplaan 10c en 10d Hardenberg (24995) 
 
Besluit: 

 De planologische situatie op het perceel Jan Weitkamplaan 10c en 10d 
Hardenberg in overeenstemming brengen met de vergunde rechten 
middels een partiële herziening van de Beheersverordening 
Hardenberg-Wonen.  

 Met verzoeker een overeenkomst te sluiten over de (planschade)kosten. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Uitvoeringsovereenkomst SW 2020 (21118) 
 
Besluit: 

 In te stemmen met bijgaande uitvoeringsoverenkomst SW 2020 en deze 
te ondertekenen. 

 Vast te stellen dat de uitvoeringsovereenkomst 2019 conform afspraken 
is uitgevoerd. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk  

Domein 

7.  Terugblik Meedoendagen 2019 (26307) 
 
Besluit: 
De gemeenteraad per raadsbrief te informeren over de Meedoendagen van 
2019. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

8.  Informatie nieuwe openbaar vervoer concessie IJssel - Vecht (25462) 
 
Besluit: 
De gemeenteraad met de bijgevoegde raadsbrief te informeren over de 
nieuwe concessie voor het openbaar vervoer voor het gebied IJssel - Vecht. 
 

Brief/ memo 
Openbaar Gebied 

9.  Beantwoording schriftelijke vragen CDA - compensatie omwonenden 
windparkproject Itterbeck (27656) 
 
Besluit: 

Akkoord te gaan met de beantwoording van de gestelde vragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd. 

10.  Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, 
Zwolseweg 51a Balkbrug voor het herontwikkelen van het perceel ten behoeve 
van recreatie en natuureducatie. (26366) 
 
Besluit: 
DE GEMEENTERAADWORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen en deze over te nemen. 
2. Het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Zwolseweg 51a 

Balkbrug gewijzigd vast te stellen. 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten 

over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. 
4. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen om bij 

Gedeputeerde Staten van Overijssel een verzoek in te dienen om de 
bekendmaking van dit vaststellingsbesluit eerder te laten plaatsvinden 
dan is bepaald in artikel 3.8 Wro. 

 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

11.  Vaststelling besluitenlijst B&W vergadering d.d. 11 februari 2020 (26967) 
 
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. 3 maart 2020. 
 
 
Secretaris,      Burgemeester, 

 
 
 
 
 

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


