Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Zaaknummer

129007

Vergaderdatum

8 december 2020

Aanwezig

M.W. Offinga, 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
1.

Toetreders raamovereenkomst jeugdhulp 2021 (128278)
Besluit:
Vanaf heden tot 31 december 2021 geen nieuwe aanbieders specialistische
jeugdhulp toe te laten tot de raamovereenkomst specialistische jeugdhulp
2021 van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland.

2.

Verlenging overeenkomst Sam& Overijssel (127338)
Besluit:
• In te stemmen met het verlengen van de overeenkomst met ‘Sam&
Overijssel’ tot en met 31 december 2021.
• Financiële consequenties ten laste brengen van de ontvangen Klijnsmagelden.

3.

Uitbreiding Groene Diensten Hardenberg (127099)
Besluit:
• Het budget voor langjarige overeenkomsten voor landschapsonderhoud
(groene diensten) uit te breiden door een eenmalige storting van
€ 50.000,- in het Landschapsfonds Hardenberg.
• Direct na vaststelling van de geactualiseerde landschapspakketten door de
Stichting Groen Blauwe Diensten Overijssel actief nieuwe deelnemers te
gaan werven.

Type/ Afd
Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr. Onderwerp/besluit
4.

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van 4
woningen op de percelen Gouden Regenstraat 19a, b, c en d in Lutten
(verlening vergunning) (124322)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
De definitieve omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 woningen op de
percelen Gouden Regenstraat 19a, b, c en d in Lutten te verlenen.
5.

Aanmelding webportaal ter uitvoering Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
(126538)

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Besluit:
Voor de uitvoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari
2021 gebruik te maken van de Centrale Voorziening Beslagvrije Voet
(rekentool), en de gemeente hiervoor aan te melden.
6.

Indexatie tarieven Wmo en jeugdhulp 2021 (126290)
Besluit:
1. In te stemmen met indexatie voor de raamovereenkomst
maatwerkvoorziening Wmo van 2,86 procent per 1 januari 2021.
2. Kennis te nemen van het indexatiepercentage (van 2020 naar 2021) van
2,86 procent voor alle jeugdhulp op grond van de raamovereenkomst
Specialistische Jeugdhulp regio IJsselland.
3. Kennis te nemen van het indexatiepercentage (van 2020 naar 2021) voor
subsidies aan Gecertificeerde Instellingen van 3,06 procent.

7.

Evaluatie bestrijding beheersing eikenprocessierups 2020 (120074)
Besluit:
1. De evaluatie van de bestrijding van de eikenprocessierups 2020 voor
kennisgeving aan te nemen.
2. Verder te gaan met vergroting van de biodiversiteit.
3. De bestrijding van de eikenprocessierups in 2021 in grote lijnen op
dezelfde wijze voort te zetten, met daarbij ook een verdere verschuiving
van preventieve naar curatieve bestrijding.

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Openbaar Gebied

Nr. Onderwerp/besluit
8.

Vervangingsregeling gemeentesecretaris (119027)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Concern

Besluit:
1. Ter vervanging van de gemeentesecretaris per 1 januari 2021 aan te
wijzen:
• mevrouw Janien Jonker (concernmanager Maatschappelijk Domein)
als 1e loco-gemeentesecretaris;
• de heer Dirk van Lenthe (concernmanager Openbaar Gebied) als 2e
loco-gemeentesecretaris;
• mevrouw Wilma van den Brink-Hendriks (concernmanager
Bedrijfsvoering) als 3e loco-gemeentesecretaris;
• de heer Mark van de Sluis (concernmanager Ruimtelijk Domein) als 4e
loco-gemeentesecretaris.
2. De op 18 december 2018 vastgestelde vervangingsregeling (Verseon
zaakkenmerk 2355268) per 1 januari 2021 te laten vervallen.
9.

Raadsbrief Openstelling publieksbalie De Baron Dedemsvaart (131091)

Brief / memo
Bedrijfsvoering

Besluit:
Het college stemt in met het versturen van de raadsbrief over de publieke
dienstverlening vanuit De Baron in Dedemsvaart.
10. Raadsbrief Marktonderzoek inkoop en aanbesteden door Lexnova (131093)

Brief / memo
Bedrijfsvoering

Besluit:
Het college stemt in met het versturen van de raadsbrief inzake inkoop en
aanbesteding.
11. Vaststellen bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Staarmansweg 7
en 7i Slagharen'' (het toekennen van een woonbestemming en een
woningsplitsing) (126781)
Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
1.
Het bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Staarmansweg 7 en
7i Slagharen'' ongewijzigd vast te stellen met daarbij als ondergrond
(o_NL.IMRO.0160.0000BP00330.dwg) en als digitale planversie
(NL.IMRO.0160.0000BP00330-VG01).
2.
Geen exploitatieplan vast te stellen.

Raadsvoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr. Onderwerp/besluit

Type/ Afd

12. Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 1 december 2020 (129063)

Besluitenlijst
Concernstaf

Besluit:
Het college stelt de besluitenlijst vast.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente
Hardenberg d.d. 15 december 2020.
Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

M.W. Offinga

