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Aanwezig drs. J.W. Wiggers, burgemeester 
M. Breukelman, A.H. te Rietstap, J. ten Kate en B.M. Luiten, wethouders 
E.C.B. Hoitink, loco-secretaris 

Afwezig I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris 

 
 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Subsidiebeleid Evenementen 2020 en 2021 (103199) 
 
Besluit: 
1)    Het Subsidiebeleid Evenementen 2019-2022 voort te zetten, met de 

huidige doelstellingen (de gemeente Hardenberg beter op de kaart te 
zetten met evenementen die impact hebben, en die een economische 
spin-off opleveren binnen de gemeente). 

2)    In verband met de onzekerheden rondom corona daarbij voor de 
komende aanvraagprocedure accent te leggen op: 
a)      het stimuleren van aanvragen in de categorie nieuwe, kansrijke 

evenementen; 
b)     het stimuleren van aanvragen waarbij op voorhand is nagedacht 

over mogelijke corona-proof alternatieven. 
3)     De voorbereidingskosten voor events die onverhoopt in 2021 ten 

gevolge van corona niet doorgaan, in principe niet te vergoeden. 
4)     Artikel 4 lid 5 (dubbel met artikel 15) en artikel 12 (voorschotten) om 

administratieve redenen te schrappen uit de “Subsidieregeling 
evenementen gemeente Hardenberg 2019-2022”. 

5)     De termijn voor het indienen van subsidieaanvragen met drie maanden 
te verruimen tot en met 31 december 2020 en de Subsidieregeling daar 
op aan te passen. 

6)    Het “Evenementenkompas Hardenberg” in overeenstemming met dit 
besluit aan te passen. 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Vaststellen omgevingsvergunning Hardenbergerweg 19 in Loozen (bouw van 
een schuur van 150 m2 buiten het woonbestemmingsvlak) (102682) 
 
Besluit: 
Een omgevingsvergunning met voorschriften te verlenen voor de activiteiten 
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor de bouw 
van een bijgebouw van 150 m2 buiten het woonbestemmingsvlak op het 
perceel Hardenbergerweg 19 in Loozen.  

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

3.  Realisatie hondenspeelveld in het Vechtpark (100506) 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de realisatie van een hondenlosloopveld nabij de 
Europaweg in het Vechtpark. 
De onvoorziene overschrijding voor verharding, kruidenzaden en beplanting 
van € 5.000,00 ten laste laten komen van het totale budget van het 
Vechtpark of aan de Vecht gerelateerde projecten. 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

4.  Nota grondexploitatie 2021 (85234) 
 
Besluit: 
DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 

 De nota Grondexploitatie 2021 vast te stellen. 

 De voorzieningen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde 
grondexploitaties. 

 De volgende voorzieningen te verhogen ten laste van de Algemene 
Reserve: 
* Werkgebied Moeshoek met € 53.000 
* De Steenmaat met € 19.000 
* Woongebied Moeshoek met € 30.000 
* De Knarrenhof met € 108.000 
* Deelgebieden in het Centrumplan Hardenberg met € 14.000 
* Centrumplan Dedemsvaart met € 16.000 

 De volgende voorzieningen te verlagen ten gunste van de Algemene 
Reserve: 
* Broeklanden met € 5.000 
* Broeklanden Zuid met € 247.000 
* Rollepaal Oost met € 25.000 
* Fonteinkruid Baalderveld met € 52.000 

 De boekwaarde van het complex Radewijk af te waarderen met € 37.500 
ten laste van de Algemene Reserve. Het resterende boekwaarde wordt 
overgeboekt naar MVA. 

De financiële consequenties/besluiten worden opgenomen in de tweede 
Bestuursrapportage 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 
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5.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 1 september 2020 (103552) 
 
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. 15 september 2020. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 

 
 
 
 
 

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

 


