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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ten behoeve van het plaatsen 
van een transportverdeelstation aan de Duitslandweg 1t in Brucht (19707) 
 
Besluit: 
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ten behoeve van het plaatsen van 
een transportverdeelstation aan de Duitslandweg 1t in Brucht vast te stellen 
en de bijbehorende procedure op te starten. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Vervallen verwerkers overeenkomst Centrale Toegang GGD IJsselland (19693) 
 
Besluit: 
De bewerkersovereenkomst die is gekoppeld aan het mandaatbesluit 
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang gemeenten regio IJssel-Vecht 
- GGD IJsselland (in werking getreden op 1 januari 2015) te laten vervallen per 
1 januari 2020. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

3.  Woningsplitsing Rheezerveenseweg 18 en 18i Rheezerveen (19399) 
 
Besluit: 
De ontwerp-omgevingsvergunning voor het splitsen van een burgerwoning 
met inwoonsituatie naar twee zelfstandige wooneenheden op het perceel 
Rheezerveenseweg 18 en 18i in Rheezerveen ter inzage te leggen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

4.  Subsidieverlening sportaccommodaties 2020 (19044) 
 
Besluit: 
In te stemmen met een subsidieverstrekking van € 46.886,91 voor 
sportvoorzieningen in het kader van particulier initiatief. 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 
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5.  Vaststellen Regeling toetsing personeelsvolgsystemen (15701) 
 
Besluit: 
De Regeling toetsing personeelsvolgsystemen en privacy gemeente 
Hardenberg vast te stellen. 
 

Collegevoorstel 
Concern 

6.  Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Stuwdijk 1 
Mariënberg' voor het toevoegen van een woning door toepassing van Rood 
voor Rood (20549) 
 
Besluit: 
In te stemmen met het bekendmaken en ter inzage leggen van het concept 
ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Stuwdijk 1 Mariënberg' 
voor het toevoegen van een woning door toepassing van Rood voor Rood. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Gramsbergerweg 84/ 
84i Hardenberg' voor het wijzigen van de agrarische bestemming naar een 
woonbestemming en het mogelijk maken van een woningsplitsing (20543) 
 
Besluit: 
In te stemmen met het bekendmaken en ter inzage leggen van het concept 
ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Gramsbergerweg 84/ 
84i Hardenberg' ten behoeve van het wijzigen van de agrarische bestemming 
naar een woonbestemming en het mogelijk maken van een woningsplitsing. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

8.  Verzoek om een planologische principe-uitspraak met betrekking tot de 
realisatie van een silo met een elevator op het perceel Jan Weitkamplaan 18 in 
Hardenberg (20198) 
 
Besluit: 
In principe in te stemmen met de realisatie van een silo met elevator bij het 
bedrijf op het perceel Jan Weitkamplaan 18 in Hardenberg. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

9.  Gemeentelijke bijdrage aan realisatie waterberging ziekenhuis (20279) 
 
Besluit: 
1. Vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan een bedrag van € 75.000 

beschikbaar te stellen voor het realiseren van oppervlaktewater op het 
terrein van het ziekenhuis te Hardenberg. 

2. Dit bedrag mee te nemen in de eerste bestuursrapportage 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 
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10.  Realisatieovereenkomsten Vechtdalverbinding (18886) 
 
Besluit: 
1. Akkoord te gaan met het ondertekenen van de overeenkomsten tussen de 

provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg inzake de 
werkzaamheden die in het kader van het project 'Vechtdalverbinding' 
worden uitgevoerd. 

2. De burgemeester te verzoeken om volmacht te verstrekken aan 
wethouder Te Rietstap om de overeenkomsten te ondertekenen. 

 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

11.  Beantwoording raadsvragen lachgas (22172) 
 
Besluit: 
Akkoord te gaan met beantwoording van de gestelde vragen. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

12.  Vaststellen bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, De Korte 
Slagenweg 6, Lutten'' (omzetting agrarische bestemming naar een 
woonbestemming in het kader van een woningsplitsing) (18147) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. het bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, De Korte Slagenweg 6, 

Lutten'' vast te stellen met daarbij als ondergrond 
(O_NL.IMRO.0160.0000BP000338.dgn) en als digitale planversie 
(NL.IMRO.0160.0000BP000338-VG01); 

2. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

13.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 17 december 2019 (20581) 
 
Besluit: 
Het college gaat akkoord met de besluitenlijst. 

Besluitenlijst  
Directiestaf 

 

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente 
Hardenberg d.d. 14 januari 2020. 
 
 
Secretaris,      Burgemeester, 

 
 
 
 
 

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


