Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Zaaknummer

48437

Vergaderdatum

26 mei 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
1.

Mandaatregeling schuldhulpverlening (45466)
Besluit:
de 'Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg' te
wijzigen overeenkomstig het wijzigingsbesluit.

2.

Voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 (43278)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Concern

Besluit:
1. Geen voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 op te leggen, maar volstaan
met een definitieve aanslag toeristenbelasting 2020 achteraf.
2. Dit besluit te communiceren via een brief aan de betrokken recreatieondernemers, de website en eventueel via de nieuwsbrief die vanuit
economie verzonden wordt.
3.

Planschadeverzoek Driehoekweg 25 Stegeren (44048)
Besluit:
1. De aanvraag om tegemoetkoming in planschade (ex artikel 6.1 Wro) met
betrekking tot de onroerende zaak Driehoekweg 25 te Stegeren, conform het
advies en de overwegingen van Langhout & Wiarda van 19 februari 2020,
ontvankelijk te verklaren maar geen tegemoetkoming in schade toe te
kennen.
2. De aanvrager en de derde belanghebbenden in kennis te stellen van het
besluit middels brieven.

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr. Onderwerp/besluit
4.

Planschadeverzoek Van Rooijens Hoofdwijk 5 Dedemsvaart (44047)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
1. De aanvraag om tegemoetkoming in planschade (ex artikel 6.1 Wro) met
betrekking tot de onroerende zaak Van Rooijens Hoofdwijk 5 te
Dedemsvaart, conform het advies en de overwegingen van Langhout &
Wiarda van 19 februari 2020, ontvankelijk te verklaren en schade toe te
kennen.
2. Aan aanvrager een tegemoetkoming in planschade toe te kennen ten
bedrage van € 1.400,-- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de
datum van ontvangst van de aanvraag, d.d. 2 juli 2019, tot aan de dag van
uitkering van de tegemoetkoming.
3. Over te gaan tot uitbetaling van de tegemoetkoming in planschade en
restitutie van het betaalde drempelbedrag, na onherroepelijk worden van het
besluit.
4. De kosten te verhalen op de betrokken derde belanghebbenden.
5. De aanvrager en de derde belanghebbenden in kennis te stellen van het
besluit middels brieven.
5.

Verlening omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van
5 rijwoningen op de percelen Hoopsteeweg 60 t/m 68 in Bruchterveld (45362)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
De definitieve omgevingsvergunning voor het bouwen van 5 rijwoningen op de
percelen Hoopsteeweg 60 t/m 68 te Bruchterveld te verlenen.
6.

Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het splitsen van de Collegevoorstel
woning op het perceel Geert Migchelsweg 19 - 19i in Slagharen. (40992)
Ruimtelijk Domein
Besluit:
1. De ontwerp-omgevingsvergunning voor het splitsen van een burgerwoning
met inwoonsituatie naar twee zelfstandige wooneenheden op het perceel
Geert Migchelsweg 19 - 19i in Slagharen opnieuw ter inzage te leggen.
2. In te stemmen met de ''Overeenkomst Compensatie Landschappelijke
Inpassing Perceel Geert Migchelsweg 19 Slagharen'' en deze te ondertekenen.

7.

Gezamenlijke aanbesteding van website met KVS en KCC voor Energieloket 3.0
(40531)
Besluit:
1. In te stemmen met een Europese aanbesteding om samen met 24
Overijsselse gemeenten een website met klantvolgsysteem (KVS) en klant
contactcentrum (KCC) voor Energieloket 3.0 aan te besteden.
2. SSC-Ons aan te wijzen als aanbestedende dienst en te machtigen (mandaat
zie bijlage 3) voor alle handelingen bij de Europese aanbestedingsprocedure
en hieraan verbonden contractbeheer.

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr. Onderwerp/besluit
8.

Type/ Afd

Beantwoording schriftelijke vragen fracties 50Plus, GroenLinks, VVD en D66
met betrekking tot de verplaatsing van de Aldi in Dedemsvaart (46245)

Brief/ memo
Ruimtelijk Domein

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van 50Plus,
GroenLinks, VVD en D66 conform antwoordbrief.
9.

Raadsinformatiebrief: Ontwikkelingen ten aanzien van jongerenwerk (41036)
Besluit:
De brief ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

10.

Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 19 mei 2020 (48440)

Brief/ memo
Maatschappelijk
Domein

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. 2 juni 2020.
Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

drs. J.W. Wiggers

