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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) - Begroting 2021 (51462) 
 
Besluit: 
1. De ontwerpbegroting 2021 van het Regionaal Serviceteam Jeugd 

IJsselland voor kennisgeving aan te nemen. 
2. Met betrekking tot de ontwerpbegroting 2021 van het Regionaal 

Serviceteam Jeugd IJsselland geen zienswijze in te dienen. 
3. De gemeenteraad over dit besluit te informeren. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Samen Doen Hardenberg bv stand van zaken en besluit over aanvullende 
opdracht en bijdrage (49987) 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken Samen Doen Hardenberg bv en 

de terugblik op 2019. 
2. De gemeenteraad informeren middels raadsbrief. 
3. De burgemeester voor te stellen volmacht te verlenen aan wethouder  

Te Rietstap tot het namens de gemeente ondertekenen van de 
aanvullende opdracht aan Samen Doen Hardenberg bv voor het 
schuldhulpproject ‘Voor Elkaar’. 

4. Een aanvullende bijdrage voor 2020 aan Samen Doen Hardenberg bv-
verstrekken van € 172.500 te dekken uit bestaande gemeentelijke 
budgetten. 

5. Een aanvullende bijdrage van € 32.000 zijnde de cao-verhoging per 1 juli 
2020 betaalbaar stellen indien de gemeenteraad hiermee instemt bij de 
besluitvorming over de 1e bestuursrapportage 2020.  

 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

3.  Jaarstukken 2019 en concept programmabegroting 2021 Veiligheidsregio 
IJsselland (49963) 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de kadernota en de conceptbegroting 2021 van de 

Veiligheidsregio IJsselland. 
2. Geen zienswijze op deze begroting in te dienen. 
3.     Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2019 van de  
         Veiligheidsregio IJsselland. 
 

Collegevoorstel 
Concern 

4.  Initiatief Vitaal Vechtdal en HHC (49032) 
 
Besluit: 
1. Het initiatief “Verbinding voor een Vitaal en Inclusief Hardenberg” van 

Vitaal Vechtdal en HHC te betrekken bij het Sport- en Beweegakkoord 
Hardenberg. 

2. De afweging over een mogelijke financiële bijdrage aan het initiatief over 
te laten aan de zogeheten begeleidingsgroep, die binnen het akkoord 
verantwoordelijk is voor het bewaken en toekennen van 
uitvoeringsbudget. 

3. De antwoordbrief te zenden aan de initiatiefnemers. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

5.  Herbenoeming leden Participatieraad Sociaal Domein Hardenberg (48448) 
 
Besluit: 
1. Mevr. A. ten Katen te herbenoemen als lid van de Participatieraad 

Sociaal Domein Hardenberg voor de portefeuille Mantelzorg. 
2. Mevr. D. Wenker te herbenoemen als lid van de Participatieraad Sociaal 

Domein Hardenberg voor de portefeuille Vrijwilligers in het domein zorg. 
3. Mevr. H. Pot te herbenoemen als lid van de Participatieraad Sociaal 

Domein Hardenberg voor de portefeuille Cliënten Sociale 
Werkvoorziening. 

4. Bovengenoemde leden te benoemen voor de periode van 1 juni 2020 tot 
1 juni 2024. 

5. De Participatieraad Sociaal Domein Hardenberg en betrokkenen 
schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

6.  Conceptbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 GGD IJsselland 
(45730) 
 
Besluit: 

 Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2021 GGD IJsselland. 

 Geen zienswijze in te dienen. 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

7.  Jaarstukken Omgevingsdienst IJsselland (43389) 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de resultaatbestemming 2019, begrotingswijziging 

2020 en de conceptbegroting 2021 van de OD IJsselland. 
2. Namens de gemeenteraad een zienswijze in te dienen door middel van  

brief.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

8.  Nazorg voor jeugdigen na verblijf in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) (41513) 
 
Besluit: 
1. Het convenant Trajectberaad & nazorg beslisboom IJsselland vast te 

stellen. 
2. De burgemeester voor te stellen volmacht te verlenen aan wethouder  

Te Rietstap tot het namens de gemeente ondertekenen van het 
convenant Trajectberaad & nazorg beslisboom IJsselland. 

3. Kennis te nemen van de bijlagen: 

 Bijlage 1: Handreiking 'Nazorg voor jeugdigen na verblijf in een 
Justitiële Jeugdinrichting'. 

 Bijlage 2: Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikel 11a. 

 Bijlage 3: Besluit van 18 december 2019, houdende regels over de 
tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen, artikel 2:7. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

9.  Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Wielenweg-Kooiweg 
Radewijk en Haarweg-Kanaalweg-Oost Bergentheim' voor het toevoegen 
van vijf woningen met toepassing van Rood voor Rood en het splitsen van de 
bestaande woning (49265) 
 
Besluit: 
In te stemmen met het bekendmaken en ter inzage leggen van het 
ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Wielenweg-Kooiweg 
Radewijk en Haarweg-Kanaalweg-Oost Bergentheim' voor het toevoegen 
van vijf woningen met toepassing van Rood voor Rood en het splitsen van de 
bestaande woning. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

10.  Ontwerpbestemmingsplan ''Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, 
Geert Migchelsweg 25A en 25B Slagharen'' voor het toevoegen van twee 
woningen (46727) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het bekendmaken en ter inzage leggen van het 

ontwerpbestemmingsplan ''Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Geert Migchelsweg 25A en 25B Slagharen'' voor het 
toevoegen van twee woningen. 

2. In te stemmen met de overeenkomst ''Overeenkomst Compensatie 
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)''. 

 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

11.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie CU - jaarrekening de Stuw (52310) 
 
Besluit: 
Het college gaat akkoord met de beantwoording van de schriftelijke vragen. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

12.  Beantwoording schriftelijke vragen D66 en Groen Links - bestrijding 
eikenprocessierups (45503) 
 
Besluit: 
Het college gaat akkoord met de beantwoording van de schriftelijke vragen. 
 

Brief/ memo 
Openbaar Gebied 

13.  Besluit op bezwaar Stichting Hardenberger Avondvierdaagse (40848) 
 
Besluit: 
Overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie: 
1. het bezwaarschrift van de Stichting Hardenberger Avondvierdaagse 

ongegrond te verklaren; 
2. het bestreden besluit in stand te laten, waarmee het verzoek om subsidie 

voor de Hardenberger Avondvierdaagse en Klepperstadtocht wordt 
afgewezen; 

3. de Stichting Hardenberger Avondvierdaagse schriftelijk te informeren 
over de beslissing op bezwaar. 

 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

14.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 26 mei 2020 (52775) 
 
Besluit: 
Het college gaat akkoord met de besluitenlijst. 
 

Besluitenlijst 
Concernstaf 

 

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente 
Hardenberg d.d. 9 juni 2020. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 

 
 
 
 
 

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

 


