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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Planschadeverzoek Stegerensallee 9 Dedemsvaart (264443) 
 
Besluit: 
1. De aanvraag om tegemoetkoming in planschade met betrekking tot de 

onroerende zaak Stegerensallee 9 Dedemsvaart, conform het advies en de 
overwegingen van Langhout & Wiarda van 8 november 2021, ontvankelijk te 
verklaren en toe te wijzen. 

2. Een drempel voor het normale maatschappelijke risico van 4% toe te passen. 
3. Aan aanvrager een tegemoetkoming in planschade toe te kennen ten 

bedrage van € 10.200 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de 
datum van ontvangst van de aanvraag, d.d. 27 mei 2021, tot aan de dag van 
uitkering van de tegemoetkoming. 

4. Over te gaan tot uitbetaling van de tegemoetkoming in planschade en 
restitutie van het betaalde drempelbedrag, na onherroepelijk worden van het 
besluit. 

5. De kosten te dekken uit de grondexploitatie ‘Bransveen fase II’. 
6. De aanvrager in kennis te stellen van het besluit middels antwoordbrief. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk 

Domein 

2.  Besluit op bezwaar planschade Schapendijk 1 Arriën (264822) 
 
Besluit: 
1. Het bezwaar, conform het advies en de overwegingen van de Commissie 

Bezwaarschriften, ongegrond te verklaren. 
2. Het onderdeel van het bezwaar tegen het twee keer betalen van het recht, als 

bedoeld in artikel 6.4.van de Wet ruimtelijke ordening, niet ontvankelijk te 
verklaren. 

3. Het recht, als bedoeld in artikel 6.4.van de Wet ruimtelijke ordening, uit 
coulance overwegingen en de bijzondere omstandigheden van het geval, aan 
bezwaarmaker te restitueren. 

4. Bezwaarmaker middels brief op de hoogte te stellen van het besluit. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

3.  Beantwoording motie Stikstof (263219) 
 
Besluit: 
De raad conform raadsbrief te informeren dat u, gezien het lopende proces van 
de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, vooralsnog niet zult komen met een 
voorstel voor een lokale aanpak van de stikstofproblematiek.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk 

Domein 

4.  Vaststelling straatnamen Marke III Mariënberg en Katingerveld Balkbrug 
(267121) 
 
Besluit: 
De onderstaande straatnamen vast te stellen: 
1. Kuilhaarden in Mariënberg (Marke III) (bijlage 1); en de straatnaam Vuursteen 

door te trekken naar het nieuwe gedeelte. 
2. Vierde Katinger in Balkbrug (Katingerveld) (bijlage 2). 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

5.  Subsidie voor sportaccommodaties 2022 (259994) 
 
Besluit: 
In totaal voor een bedrag van € 44.400,91 aan subsidie te verstrekken voor 
voorzieningen op de verschillende sportaccommodaties. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

6.  Exploitatiesubsidie Stichting beheer zwembad Heuveltjesbosbad 2022 (268349) 
 
Besluit: 
De Stichting HeuveltjesBosBad een voorschot op de exploitatiesubsidie 2022 te 
verlenen van €155.000. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

7.  Privatisering Sportpark de Balk (263500) 
 
Besluit: 
Akkoord te gaan met: 
1. de overdracht van eigendom van de kleedruimten en kantine op sportpark de 

Balk aan de stichting accommodatie "de Balk"; 
2. het vestigen van Recht van Opstal; 
3. de afspraken die gemaakt zijn tussen gemeente en de stichting over de 

voorwaarden zoals in de overeenstemmingsbrief zijn genoemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 
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8.  Uitvoering sociale coöperatie (251023) 
 
Besluit: 
1. De eerste 2 jaar de inkomsten van de deelnemers van de sociale coöperatie in 

de coöperatie te houden om deze ten goede te laten komen van 
bedrijfsinvesteringen en ontwikkeling van deelnemers en de kosten van de 
coöperatie. Zodoende wordt de winst niet verrekend met de uitkering. 

2. Deelnemers een startkapitaal te verstrekken van maximaal € 1.000,-. De 
hoogte van het bedrag wordt bepaald aan de hand van een individueel 
(bedrijfs)plan. 

3. Dit startkapitaal te vergoeden vanuit de middelen voor het Pak je kans-fonds 
voor 2022. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

9.  Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH-UP) 
2022 (260536) 
 
Besluit: 
1. Het bijgevoegde Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhavingsuitvoeringsprogramma 2022 (VTH UP 2021) vast te stellen. 
2. Het bijgevoegde Uitvoeringsprogramma voor de taken belegd bij de 

Omgevingsdienst IJsselland vast te stellen (VTH UP OD 2022). 
3. De handhavingspartners een afschrift te sturen van het 

Uitvoeringsprogramma 2022 met bijgevoegde brief. 
4. De raad een afschrift te sturen met bijgevoegde raadsbrief. 
5. De provincie een afschrift te sturen in het kader van het interbestuurlijk 

toezicht. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk 

Domein 

10.  Beëindiging Gebiedsproces Windenergie Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo 
(267303) 
 
Besluit: 
Ter uitvoering van de motie ‘Gebiedsproces Windenergie Bergentheim, 
Kloosterhaar en Sibculo’ van 7 december 2021 alle betrokkenen te informeren 
over het besluit door: 
1. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de voorzitter van de 

OmgevingsAdviesGroep. 
2. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de inwoners in een straal van ca. 3 

km rondom het gebied. 
3. Kennis te nemen van het proces van voorbereiding van de evaluatie 

gebiedsproces.   
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk 

Domein 

11.  Beantwoording n.a.v. motie Japanse Duizendknoop en Jacobskruiskruid 
(258399)  
 
Besluit: 
Het college stemt in met de beantwoording van de motie met bijgevoegde 
raadsbrief.  
 

Brief/ memo 
Openbaar 

Gebied 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

12.  Controleprotocol voor de Accountantscontrole (268258) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
Het controleprotocol voor de accountantscontrole 2021-2023 inclusief het 
normenkader 2021 vast te stellen. 
 

Raadsvoorstel 
Concern 

13.  Wijzigingen Afstemmingsverordening (267022) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Artikel 12 van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 

gemeente Hardenberg 2017 te wijzigen, waarmee een nadere invulling wordt 
gegeven aan het begrip 'tekortschietend besef van verantwoordelijkheid'. 

2. Artikel 14 van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 
gemeente Hardenberg 2017 te wijzigen, waarmee een nadere invulling wordt 
gegeven aan de maatregel die wordt opgelegd bij de wettelijke verplichting 
voor inburgeraars om mee te werken aan het financieel ontzorgen. 

3. Deze wijzigingen in te laten gaan per 1 januari 2022. 
 
 

Raadsvoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

14.  Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 14 december 2021 (269044) 
 
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. 11 januari 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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