Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Zaaknummer

23734

Vergaderdatum

28 januari 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. Onderwerp/besluit
1.

Besteding Rijksbijdrage Volwasseneneducatie 2020 (23757)
Besluit:
1. De beschikbare rijksbijdrage voor volwasseneneducatie (WEB middelen)
2020 in te zetten voor:
a. het afnemen van cursussen Nederlands, Rekenen en digitale
vaardigheden bij ROC Alfa-college;
b. de Taalpunten van de bibliotheek Hardenberg.
2. De burgemeester te verzoeken om wethouder mevrouw B.M. Luiten te
machtigen om de volgende overeenkomsten namens de gemeente
Hardenberg af te sluiten:
a. met ROC Alfa-college de productovereenkomst 2020 in bijlage 1;
b. met de Openbare Bibliotheken Hardenberg de overeenkomst
taaltrajecten 2020 in bijlage 2.
3. De Speerpunten aanpak laaggeletterdheid in bijlage 3 als uitgangspunten
voor het beleid in 2020 vast te stellen.

2.

Verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het uitbreiden
van een bedrijfspand op het perceel Markeweg 4 in Brucht (22958)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
De definitieve omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfspand
op het perceel Markeweg 4 te Brucht te verlenen.
3.

Verzoek om planologische principe uitspraak voor het uitbreiden van de
recreatieve functies op het perceel Grote Beltenweg 3 in Rheeze (23457)
Besluit:
In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het uitbreiden
van de recreatieve functies binnen het huidige recreatieterrein op het perceel
Grote Beltenweg 3 in Rheeze, conform brief.

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr. Onderwerp/besluit

Type/ Afd

4.

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 67a
Rheezerveen' (omzetten bedrijfsbestemming naar woonbestemming) (23136)
Besluit:
 In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Buitengebied
Hardenberg, Ommerweg 67a Rheezerveen'.
 Dit ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken voor
een ieder ter inzage te leggen.

5.

Interbestuurlijk toezicht (IBT) met betrekking tot roestvaststaal in overdekte
zwembaden (22991)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
1. Drie overdekte zwembaden die voldoen met een (wettelijk) gelijkwaardige
oplossing ontheffing te verlenen van het verbod op toepassing van
roestvaststaal in constructies.
2. Eén overdekt zwembad pas een ontheffing te verlenen nadat de
noodzakelijke maatregelen zijn getroffen. Gebeurt dit niet, dit zwembad
niet openstellen voor publiek.
3. De vragen van het provinciaal IBT met conceptbrief te beantwoorden.
6.

Leader-project Insecten expeditie Reestdal, gewijzigde aanvraag (22688)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
1. de gewijzigde aanvraag voor een Leader subsidie voor het project "Insecten
expeditie Reestdal" te ondersteunen;
2. door deelname van een tweede recreatiebedrijf binnen de gemeente de
eerder toegezegde eenmalige bijdrage te verdubbelen van € 12.500,- naar
€ 25.000,-;
3. de eenmalige bijdrage van € 25.000,- beschikbaar te stellen als
cofinanciering, vanuit het budget 410300000 Plattelandsvernieuwing.
7.

Deelnemen aan een tweetal projectplannen van de Omgevingsdienst
IJsselland en tussentijdse financiële uitvragen van de Omgevingsdienst
IJsselland (16545)
Besluit:
1. Deel te nemen aan het projectplan Energie en Duurzaamheid van de
Omgevingsdienst IJsselland en de kosten ad € 35.863,00 in 2020 en ad
€ 35.863,00 in 2021 ten laste van de reeds beschikbare
duurzaamheidsbudgetten te brengen.
2. Deel te nemen aan het projectplan Omgevingswet van de Omgevingsdienst
IJsselland en de totale kosten ad € 35.750,00 te verwerken in de 1e
bestuursrapportage 2020 ten laste van het begrotingssaldo.
3. De Omgevingsdienst te verzoeken de tussentijdse financiële bijstellingen
geclusterd binnen de begrotingscyclus aan de gemeenten en provincie voor
te leggen.

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr. Onderwerp/besluit
8.

Type/ Afd

Geluidsonderzoek N34 (23257)

Brief/ memo
Openbaar Gebied

Besluit:
De gemeenteraad met raadsbrief te informeren over de geluidsonderzoeken
langs de N34.
9.

Raadsinformatiebrief sedum dak ABRI's (23910)

Brief/ memo
Openbaar Gebied

Besluit:
De gemeenteraad met raadsbrief te informeren over de mogelijkheden en
kosten wat betreft het aanbrengen van sedumdaken op de bushokjes in de
gemeente Hardenberg.
10. Follow-up verslagjaar 2019 Horizontale Verantwoording Archiefbeheer van de
gemeente Hardenberg (22499)

Raadsvoorstel
Serviceteams

Besluit:
DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
Het follow up verslag Horizontale Verantwoording Archiefbeheer 2019
betreffende het gevoerde informatiebeheer voor kennisgeving aan te nemen
en door te geleiden naar Provinciale Staten van Overijssel.
11. Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 21 januari 2020 (24098)

Besluitenlijst
Concernstaf

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. 4 februari 2020.
Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

drs. J.W. Wiggers

