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Vergaderdatum 6 mei 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 Type/ Afd 

1.  Wijziging Subsidieregeling Programmalijn Maatschappelijk Domein 2020 
(38651) 
 
Besluit: 
1.     Onderdeel 6 van de, bij de Subsidieregeling Programmalijn 

Maatschappelijk Domein 2020 behorende “Aanvullende criteria 
Amateurkunst, op grond van artikel 3 lid 10 van de Subsidieregeling 
Programmalijn Maatschappelijk Domein” te wijzigen in: 
Amateurkunstinstellingen, niet zijnde de deelnemers van de stichting 
Hafabra, kunnen in aanmerking komen voor een jaarlijkse subsidie. De 
raad stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor deze subsidie, door 
opname van een bedrag in de begroting. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 6, lid 1, van de Subsidieregeling Programmalijn Maatschappelijk 
Domein 2020, wordt dit subsidieplafond als volgt verdeeld: 
a.   De aanvragende amateurkunstinstellingen die voor deze subsidie in 

aanmerking komen, ontvangen elk een basisbedrag van € 250,00. 
b.   Het, na toekenning van het basisbedrag resterende bedrag van het 

subsidieplafond wordt als volgt verdeeld over de aanvragende 
amateurkunstinstellingen, die voor deze subsidie in aanmerking 
komen: een bedrag per betalend lid. Dit bedrag wordt bepaald door het 
resterende bedrag van het subsidieplafond te delen door het totaal 
aantal betalende leden van de aanvragende amateurkunstinstellingen, 
die voor deze subsidie in aanmerking komen.  

2.     Te bepalen dat deze wijziging in werking treedt op de dag volgend op die 
van bekendmaking en terugwerkt tot 1 januari 2020. 

3.     De wijziging bekend te maken in het elektronisch gemeenteblad en 
hiervan melding te maken op de gemeentepagina in de Toren en op de 
website van de gemeente. 

 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



 

Nr.  Onderwerp/besluit Type/ Afd 

2.  Jaarlijkse voortgangsrapportage aan Gedeputeerde Staten van Overijssel 
inzake IMG en DIA subsidie project Stationsomgeving (38230) 
 
Besluit: 
In te stemmen met het verzenden van de voortgangsrapportage met 
begeleidende brief aan de Gedeputeerde Staten van Overijssel, over de 
verantwoording IMG- en DIA subsidie inzake project stationsomgeving. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  1e Begrotingswijziging GGD IJsselland 2020 (37871) 
 
Besluit: 
Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2020 van de 
GGD IJsselland. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

4.  Vaststelling wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Van Rooijens Hoofdwijk 5 Dedemsvaart'' (39057) 
 
Besluit: 
1. Het wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, 

Van Rooijens Hoofdwijk 5 Dedemsvaart'' ongewijzigd vast te stellen met 
daarbij als ondergrond (O_NL.IMRO.0160.WBP00039.dgn) en als digitale 
planversie (NL.IMRO.0160.WBP00039-VG01). 

2. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Ontwerp wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Radewijkerweg 4 Radewijk'' (omzetting van de agrarische 
bestemming naar een woonbestemming + herbouw woning en bijgebouw) 
(39253) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan 

Buitengebied Hardenberg, Radewijkerweg 4 Radewijk'. 
2. In te stemmen met de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van 

een vervangende woning met bijgebouw op het perceel Radewijkerweg 4 in 
Radewijk. 

3. Het ontwerp wijzigingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning 
gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen met toepassing 
van de Coördinatieverordening, zoals vastgesteld op 5 juni 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr.  Onderwerp/besluit Type/ Afd 

6.  Regeling omzetgarantie Wmo- en jeugdhulpaanbieders gemeente Hardenberg 
(39427) 
 
Besluit: 
1. in te stemmen met de uitwerking van de regeling omzetgarantie Wmo- en 

jeugdhulpaanbieders gemeente Hardenberg; 
2. eerdere besluitvorming omtrent de continuering van de financiering van 

Wmo-aanbieders te laten vervallen en te vervangen door dit besluit; 
3. in te stemmen met extra ambtelijke capaciteit voor de uitvoering van 

voorliggende regeling á € 25.000. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

7.  Beantwoording schriftelijke vragen fracties VVD, 50Plus, GL, D66 - Tijdspad en 
kunstwerken Dedemsvaart (39007) 
 
Besluit: 
De vragen van een aantal raadsleden over het Tijdspad en enkele kunstwerken 
in Dedemsvaart te beantwoorden middels verzending van de raadsbrief. 
 

Brief/ memo 
Openbaar Gebied 

8.  Raadsbrief Stand  van zaken asbestsanering (36575) 
 
Besluit: 
Middels raadsbrief de raad te informeren over de stand van zaken rond de 
asbestsanering. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

9.  Vaststelling bestemmingsplan 'Ane, Anerveenseweg 14 Ane' (wijzigen 
bedrijfsbestemming in een woonbestemming) (38715) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Het bestemmingsplan ‘Ane, Anerveenseweg 14 Ane’ met 

identificatienummer NL.IMRO.0160.0000BP00334-VG01 vast te stellen. 
2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

10.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 21 april 2020 (40498) 
 
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. 12 mei 2020. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 

 
 
 
 
 

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


