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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Kaveluitgifteprocedure en kavelprijzen vrije kavels woongebied Garstlanden IV, 
fase 2 in Gramsbergen (266109) 
 
Besluit: 
Akkoord te gaan met de voorgestelde verkoopprocedure en kavelprijzen met 
bijbehorende documenten ten behoeve van de uitgifte van vrije 
woningbouwkavels Garstlanden IV, fase 2 in Gramsbergen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Kaveluitgifteprocedure en kavelprijzen vrije kavels woongebied 't Refter, fase 1 
in Sibculo (262124) 
 
Besluit: 
Akkoord te gaan met de voorgestelde verkoopprocedure en kavelprijzen met 
bijbehorende documenten ten behoeve van de uitgifte van vrije 
woningbouwkavels 't Refter, fase 1 in Sibculo. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Wijzigingen diverse beleidsregels inkomen en schulddienstverlening (278780) 
 
Besluit: 
Enkele beleidsregels met betrekking tot Inkomen en Schulddienstverlening te 
introduceren en/of te wijzigen. Per beleidsregel wordt besloten: 
1. de beleidsregels ‘Terug- en invordering Participatiewet gemeente 

Hardenberg’ te wijzigen op de volgende onderdelen: Artikel 2. Algemene 
bepaling met betrekking tot de bevoegdheid tot herziening, intrekking, 
terugvordering en brutering. Artikel 4 wordt geschrapt; 

2. de beleidsregel ‘Ingangsdatum normwijziging bij verblijf in inrichting’ aan te 
passen; 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

Vervolg punt 3. 
 

3. enkele wijzigingen in het ‘stappenplan berekening bijzondere bijstand’ door 
te voeren; 

4. een wijziging in de peildatum voor de aanvraag collectieve zorgverzekering 
door te voeren; 

5.  de beleidsregel ‘Schuldhulpverlening gemeente Hardenberg’ vast te stellen;  
6. de wijzigingen in te laten gaan na de dag van publicatie op www.overheid.nl. 
 

4.  Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Semmelinksdijk 5 en 5a, 
Lutten” (actualisering van een woonbestemming) (278687) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 

Hardenberg, Semmelinksdijk 5 en 5a Lutten" met daarbij als ondergrond 
(O_NL.IMRO.0160.0000BP00298.dwg) en elektronische 
versie (NL.IMRO.0160.0000BP00298-OW01). 

2. Geen milieueffect te laten maken. 
3. De procedure te starten met het bekendmaken en ter inzage leggen van het 

bestemmingsplan.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Overlast van roeken (278217) 
 
Besluit: 
Een ontheffingsaanvraag voorbereiden en indienen voor het kunnen treffen van 
maatregelen om overlast van roeken te beperken. 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

6.  Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Dedemsvaartseweg-
Noord 174 Lutten” (omzetting van de agrarische bestemming naar een 
bedrijfsbestemming met sanering van landschapsontsierende 
bedrijfsgebouwen) (277697) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 

Hardenberg, Dedemsvaartseweg-Noord 174 Lutten”, met daarbij als 
ondergrond (O_NL.IMRO.0160.0000BP00224.dwg) en elektronische 
versie (NL.IMRO.0160.0000BP00224-OW01). 

2. Geen milieueffectrapport te maken. 
3. De bestemmingsplanprocedure te starten door het bekendmaken en ter 

inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

7.  Vaststelling besluiten Hardenbergerweg 6 Bergentheim (nieuwbouw 
bedrijfswoning en bouw werktuigenberging) (276841) 
 
Besluit: 
1. Voor de te bouwen bedrijfswoning aan de Hardenbergerweg 6 in 

Bergentheim hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
vast te stellen van maximaal 53 dB voor de oostgevel, maximaal 51 dB voor de 
noordgevel en maximaal 52 dB voor de zuidgevel. 

2. Het wijzigingsplan 'wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, 
Hardenbergerweg 6 Bergentheim' met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.WBP00049-VG01 vast te stellen. 

3. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een vervangende 
bedrijfswoning en een werktuigenberging (ter plaatse van de bestaande 
bedrijfswoning) onder voorschriften. 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
5. Deze besluiten gecoördineerd bekend te maken. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

8.  Verlenen omgevingsvergunning voor het kappen van vier stuks houtopstand 
(drie eiken en een berk) op het perceel Tilster 2 te Ane (276689) 
 
Besluit: 
Een omgevingsvergunning voor het vellen van vier stuks houtopstand (drie 
eiken en een berk) te verlenen voor het perceel Tilster 2 te Ane. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

9.  Onderzoek uitbreiding skatebaan Vechtpark (268348) 
 
Besluit: 
1. akkoord te gaan met het voorstel tot een vooronderzoek; 
2. de kosten te dekken uit het Fonds Maatschappelijke Initiatieven. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

10.  Beantwoording schriftelijke vraag CDA fractie - bomenkap Balkbrug (278616) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vraag van de CDA 
fractie Hardenberg inzake de bomenkap Meppelerweg 2-2a te Balkbrug. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

11.  Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks - Tiny Houses 
(279946) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de 
GroenLinks fractie Hardenberg inzake Tiny Houses. 
 
 
 
 
 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

12.  Locatiekeuze sportpark Dedemsvaart (265997) (besluitvorming heeft buiten de 
vergadering plaatsgevonden op 26 januari 2022) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Overeenkomstig het voorkeursscenario van het college te kiezen voor 

(hoofd)scenario 1, waarmee voetbal en korfbal op sportpark De Boekweit in 
Dedemsvaart blijven. 

2. Het college op te dragen om: 
a. De locatiekeuze van de raad - in samenwerking met de betrokken 

sportverenigingen - nader uit te werken op ruimtelijke inpassing en 
benodigde investering en exploitatie. 

b. Bij de concrete uitwerking de directe omgeving en Plaatselijk Belang te 
betrekken. 

c. Na de concrete uitwerking een kredietvoorstel te doen voor realisatie van 
het sportpark. 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

13.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 25 januari 2022 (279904) 
 
Besluit: 
Het college stel te besluitenlijst vast. 
 

Besluitenlijst 
Concernstaf 

 

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente 
Hardenberg d.d. 8 februari 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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