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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Aanpassing Subsidieregeling Programmalijn Maatschappelijk Domein en 
aanvullende criteria sociaal culturele activiteiten in dorpshuizen en wijkcentra 
(35048) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de aanpassing van de Subsidieregeling Programmalijn 

Maatschappelijk Domein en aanvullende criteria sociaal culturele 
activiteiten in dorpshuizen en wijkcentra. 

2. De aanvullende criteria sociaal culturele activiteiten in dorpshuizen en 
wijkcentra in te laten gaan op 1 januari 2021. 

3. De huidige budgetten voor dorpshuizen en wijkcentra samen te voegen 
onder de post 4670001000/4425100 Sociaal Cultureel Werk en dit te 
verwerken bij de begroting 2021. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Vaststelling straatnamen Bransveen te Dedemsvaart en omgeving Julianastraat 
te Dedemsvaart (34750) 
 
Besluit: 
De onderstaande straatnamen vast te stellen: 
1. Boswerf 
2. Slagerswerf 
3. Fernhoutwerf 
4. Langshelling 
5. Lupinestraat 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Serviceteams 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

3.  Vaststellen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het splitsen van 
de woning op het perceel Veldingerveldweg 22 en 22i in Den Velde (34137) 
 
Besluit: 
Een omgevingsvergunning met voorschriften te verlenen voor de activiteiten 
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor de splitsing 
van de woning op het perceel Veldingerveldweg 22 en 22i in Den Velde.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

4.  Vaststellen gewijzigd geüniformeerd mandaatregister OD IJsselland (32724) 
 
Besluit: 
Het bestaande mandaatregister van de Omgevingsdienst IJsselland te 
vervangen door het geactualiseerd en geüniformeerd mandaatregister. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  (Nieuwe) beslissing op bezwaar met betrekking tot een beroep op de Wet 
openbaarheid bestuur inzake stukken over detailhandelsontwikkeling in 
Dedemsvaart (32600) 
 
Besluit: 
1. Het bezwaarschrift van AKD N.V., namens Aldi Ommen B.V. en Aldi 

Vastgoed B.V. (hierna te noemen AKD) tegen het besluit d.d. 15 februari 
2018 gegrond te verklaren. 

2. AKD het overzicht van analoge dossiers en het overzicht met digitale 
archiefstukken toe te sturen en hen de mogelijkheid bieden om kennis te 
nemen van deze dossiers en stukken en tegen betaling van leges afschriften 
te verstrekken en de overige nog niet gearchiveerde stukken ter beschikking 
te stellen. 

3. De ‘Notitie WOB-verzoek Aldi gemeente Hardenberg’ van Doxsupport ter 
kennisname aan te nemen en ter beschikking te stellen aan AKD. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Overeenkomst maatschappelijke meerwaarde drijvend zonnepark Kloosterhaar 
(30521) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de overeenkomst ter borging van de maatschappelijke 

meerwaarde. 
2. Raadsvoorstel aan de raad voor te leggen. 
3. Na een positief advies van de raad de ontwerp-omgevingsvergunning voor 

een drijvend zonnepark aan de Verlengde Broekdijk 29a in Kloosterhaar ter 
inzage te leggen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

7.  Drijvend zonnepark Kloosterhaar (31280) 
 
Besluit: 
DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
Het college te adviseren om de ontwerp-omgevingsvergunning voor een 
drijvend zonnepark aan de Verlengde Broekdijk 29a in Kloosterhaar ter inzage te 
leggen. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

8.  Subsidiebeschikking Streekproductenwinkel Het Streekhuus (34171) 
 
Besluit: 
De aangevraagde subsidie aan de Streekproductenwinkel Het Streekhuus te 
verlenen door middel van het versturen van de subsidiebeschikking. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

9.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 31 maart 2020 (35347) 
 
Besluit: 
Het college gaat akkoord met de besluitenlijst. 
 

Besluitenlijst 
Concernstaf 

 

10.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 2 april 2020 (35539) 
 
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. 14 april 2020. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 

 
 
 
 
 

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

 


