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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Planschadeverzoek Parallelweg 4 Hardenberg (115348) 
 
Besluit: 
1. De aanvraag om tegemoetkoming in planschade die betrekking heeft op het 

perceel Parallelweg 4 te Hardenberg, conform het advies en de overwegingen 
van Langhout & Wiarda van 24 september 2020, niet-ontvankelijk te 
verklaren. 

2. Het verzoek van aanvrager en buurtbewoners om hen anderszins financieel 
tegemoet te komen af te wijzen. 

3. Aanvrager van uw besluit in kennis te stellen middels brief. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Ontwerpbestemmingsplan 'Kloosterhaar, woongebied De Meerstal II' en 
ontwerp beeldkwaliteitsplan 'De Meerstal II, Kloosterhaar' (113410) 
 
Besluit: 

 In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Kloosterhaar, 
woongebied 'De Meerstal II'. 

 In te stemmen met het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan 'De Meerstal II, 
Kloosterhaar'. 

 Het ontwerp van het bestemmingsplan en het ontwerp van het 
beeldkwaliteitsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage te 
leggen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

3.  Ontwerpbestemmingsplan 'Lutten, woongebied De Wieken II' en ontwerp 
beeldkwaliteitsplan 'De Wieken II, Lutten' (113403) 
 
Besluit: 

 In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Lutten, 
woongebied 'De Wieken II'. 

 In te stemmen met het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan 'De Wieken II, 
Lutten'. 

 Het ontwerp van het bestemmingsplan en het ontwerp van het 
beeldkwaliteitsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage te 
leggen. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

4.  Wijziging Verordening omtrent eigen bijdrage Huishoudelijke Hulp (115641) 
 
Besluit: 
De Participatieraad om advies te vragen inzake de wijziging van de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Hardenberg 2020 voor 
het niet innen van een eigen bijdrage voor de algemene voorziening 
Huishoudelijke Hulp per 1 maart 2021. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

5.  Samen Doen Hardenberg bv stand van zaken en uitvoering indicatiestelling 
huishoudelijke hulp (106965) 
 
Besluit: 
1. Ter dekking van de salariskosten van het gemeentelijke personeel dat op 1 juli 

2020 in dienst is getreden voor 2020 € 293.000 beschikbaar stellen voor 
Samen Doen Hardenberg bv. 

2. Het bedrag onder 1 te dekken vanuit de middelen die in de gemeentelijke 
begroting beschikbaar zijn voor het gemeentelijke personeel dat in dienst is 
getreden bij Samen Doen Hardenberg bv conform eerdere doelstellingen. 

3. Een bedrag van € 25.500 beschikbaar te stellen voor de reparatie van de 
pensioenaanspraken. Dit onder voorbehoud van goedkeuring van de tweede 
bestuursrapportage 2020 door de gemeenteraad. 

4. Conform het collegebesluit van 25 augustus 2020 voor het uitvoeren van een 
maatwerkonderzoek naar de huidige gebruikers van Huishoudelijke Hulp een 
bedrag van € 93.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering in november 
en december van 2020. Het betreft de bijdrage voor 2020 voor het uitvoeren 
van de wettelijke WMO taak voor toegang tot huishoudelijke hulp van de 
gemeente. 

5. Voor het uitvoeren van de toegang tot huishoudelijke hulp (intake 
werkzaamheden), maatwerkvoorziening voor de huidige gebruikers van 
Huishoudelijke hulp aan Samen Doen Hardenberg bv in 2021 toestemming te 
geven voor het aangaan van projectverplichtingen tot een maximaal bedrag 
van € 70.200. 

6. De uitbetaling van € 70.200 voor de kosten voor uitvoering van het 
maatwerkonderzoek naar de huidige gebruikers van Huishoudelijke hulp in 
2021 uitvoeren bij het verstrekken van de opdracht Samen Doen Hardenberg 
bv 2021.  

 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 
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6.  Beantwoording vragen CDA over gemeentelijke dienstverlening (113446) 
 
Besluit: 
Het college gaat akkoord met de beantwoording van de schriftelijke vragen. 
 

Brief/ memo 
Serviceteams 

7.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie 50plus Hardenberg over ventilatie in 
scholen (113414) 
 
Besluit: 
Het college gaat akkoord met de beantwoording van de schriftelijke vragen. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

8.  Bestemmingsplanherziening kleine windmolens (52991) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. De bouwmogelijkheden voor kleine windmolens bij agrarische bedrijven te 

verruimen. 
2. Het mogelijk te maken dat binnen het agrarisch bouwvlak bij recht 

windmolens kunnen worden gebouwd met een maximale tiphoogte van  
25 m. 

3. Het mogelijk te maken dat, onder voorwaarden, windmolens kunnen worden 
gebouwd met een maximale ashoogte van 25 m en tot een afstand van 
maximaal 25 m buiten het agrarisch bouwvlak. 

4. Het college van burgemeester en wethouders op te dragen hiervoor een 
bestemmingsplanherziening in procedure te brengen. 

 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

9.  Deelname gemeente Hardenberg aan Centraal Tellen (37656) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
In te stemmen met deelname aan het experiment van het ministerie van BZK 
om de uitgebrachte stemmen centraal te tellen bij de Tweede Kamer 
verkiezingen van maart 2021. 
 

Raadsvoorstel 
Bedrijfsvoering 

10.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 27 oktober 2020 (116065) 
 
Besluit: 
Het college stelt de besluitenlijst vast. 

Besluitenlijst 
Concernstaf 

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente 
Hardenberg d.d. 10 november 2020. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 


