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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 382572 

Vergaderdatum 23 augustus 2022 

Aanwezig M.W. Offinga, burgemeester  
M. Breukelman, L.L. Verschuur, W.E. ten Kate, wethouders  
J. Jonker, loco-secretaris  
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 

Afwezig A.H. te Rietstap, wethouder 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris 

 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Beantwoording brief Participatieraad stille armoede (381703) 
 
Besluit: 
In te stemmen met het informeren van de Participatieraad middels 
bijgevoegde brief. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Bestemming middelen Meicirculaire 2022 voor extra capaciteit Boa’s in de 
openbare ruimte (378474) 
 
Besluit: 
1. De door het Rijk via de Meicirculaire 2022 beschikbaar gestelde 

middelen voor de extra boa-capaciteit, groot €40.000 structureel, 
met ingang van 2022 in de boa-begroting op te nemen. 

2. De structurele financiële consequenties mee te nemen in de 2de 
bestuursrapportage 2022 en in de begroting, en deze te betrekken bij 
de integrale afweging rond de behandeling van de begroting 2023. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, naast Hoogenweg 32 
Hoogenweg ten behoeve van het bouwen van een extra woning. (369839) 
 
Besluit: 
1. Geen Milieueffectrapport (MER) op te laten stellen. 
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 

Hardenberg, naast Hoogenweg 32, Hoogenweg". 
3. De procedure te starten met het bekendmaken en ter inzage leggen 

van het ontwerpbestemmingsplan.  
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

4.  Ontwerpwijzigingsplan ‘Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Dennenweg 1, Bergentheim’ voor het wijzigen van de 
bedrijfsbestemming naar een woonbestemming (368125) 
 
Besluit: 
1.      In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 

Hardenberg, Dennenweg 1 Bergentheim’ met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.WBP00054-OW01; 

2.      Geen milieueffectrapport te laten maken; 
3.  Het ontwerp wijzigingsplan gedurende een periode van zes weken ter 

inzage te leggen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Rheezerveenseweg 
61, Rheezerveen, die voorziet in de bouw van een compensatiewoning 
(368080) 
 
Besluit: 
1. Geen Milieueffectrapport (MER) op te laten stellen. 
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 

Hardenberg, Rheezerveenseweg 61, Rheezerveen". 
3. De procedure te starten met het bekendmaken en ter inzage leggen 

van het ontwerpbestemmingsplan.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Broekdijk 81/81a, 
Bruchterveld ten behoeve van het bouwen van een woning en Kanaalweg 
Oost tussen 53 en 54, Bergentheim (360166) 
 
Besluit: 
1. Geen Milieueffectrapport (MER) op te laten stellen. 
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 

Hardenberg, Broekdijk 81/81a, Bruchterveld en Kanaalweg Oost 
tussen 53 en 54, Bergentheim". 

3. De procedure te starten met het bekendmaken en ter inzage leggen 
van het ontwerpbestemmingsplan.  

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Voordracht nieuw lid Participatieraad Hardenberg (354945) 
 
Besluit: 
1. Mevrouw Marion Liese-Koster te benoemen als lid van de 

Participatieraad Sociaal Domein Hardenberg voor de periode van 1 
juli 2022 tot 1 juli 2026. 

2. De Participatieraad en mevrouw Marion Liese-Koster schriftelijk op 
de hoogte te brengen van dit besluit. 

 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

8.  Vaststelling regionaal verslag leerplicht en RMC 2020-2021 (352566) 
 
Besluit: 
1. Bijgaand regionaal verslag leerplicht en Regionale Meld- en 

Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) 2020-2021 vast te 
stellen. 

2. Het verslag middels een aanbiedingsbrief aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

9.  Extra middelen t.b.v. intensivering toezicht gastouders (346855) 
 
Besluit: 
Structureel extra middelen beschikbaar te stellen voor het versterken van 
toezicht op de gastouderopvang. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

10.  Terinzagelegging Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie en 
Omgevingsverordening 2022 en Reactie op Fundament provinciale 
omgevingsvisie (377749) 
 
Besluit: 
1. De bijgaande brief (bijlage 1 Reactie op Fundament provinciale 

omgevingsvisie) te verzenden aan Provinciale Staten van de provincie 
Overijssel en wethouder Breukelman te vragen deze mondeling toe te 
lichten aan gedeputeerde Van Haaf. 

2. De Zienswijze Klimaat en Energie bij Gedeputeerde Staten uiterlijk 24 
augustus in te dienen.    

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

11.  Beantwoording schriftelijke vragen fracties CDA en CU inzake actualisatie 
Omgevingsvisie en Omgevingsverordening  2022 (385399)  
 
Besluit: 
De schriftelijke raadsvragen van CDA en ChristenUnie inzake de Provinciale 
Omgevingsvisie per brief te beantwoorden. 
 

Brief/memo 
Ruimtelijk Domein 

12.  Wijzigen Verordening Winkeltijden Hardenberg 2014 (359691) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. Artikel 3a, lid 1, van de Verordening Winkeltijden Hardenberg 2014 als 

volgt te wijzigen: “Voor het in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, 
van de Winkeltijdenwet vervatte verbod geldt een vrijstelling op 
zondag gedurende het hele jaar tussen 10.00 uur en 17.00 uur, voor 
supermarkten.”. 

2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgende op die 
van bekendmaking daarvan. 

 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

13.  Vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Kanaalweg - 
West 21A Bergentheim” (omzetting recreatieve bestemming naar een 
woonbestemming) (357221) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
 
1. Het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Kanaalweg-West 

21A Bergentheim”, ongewijzigd vast te stellen, een en ander 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en 
toelichting met als elektronische planversie 
NL.IMRO.0160.0000BP00385-VG01 en als ondergrond 
(O_NL.IMRO.0160.0000BP00385.dgn). 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

14.  Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Industrieweg 1-3 
Dedemsvaart en Hoogenweg 58 Venebrugge’ voor de bouw van twee 
woningen onder voorwaarden (368405) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. Het bestemmingsplan ‘Industrieweg 1-3 Dedemsvaart en 

Hoogenweg 58 Venebrugge’ ongewijzigd vast te stellen 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en 
toelichting en overeenkomstig de elektronische versie 
(NL.IMRO.0160.0000BP00388-VG01). 

2. De beeldkwaliteitseisen vast te stellen die staan in het, bij de regels 
behorende, ruimtelijk kwaliteitsplan en welke een aanvulling en 
wijziging zijn op de regels in de welstandsnota. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten 
over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. 

4. Kennis te nemen van het door het college vastgestelde besluit 
hogere grenswaarde welke tegelijk met het bestemmingsplan ter 
inzage wordt gelegd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

15.  Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Zwolseweg 142 
Balkbrug en Elfde Wijk 18 Rheezerveen' voor de bouw van één woning 
onder voorwaarden' (369766) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Zwolseweg 142 

Balkbrug, Elfde Wijk 18 Rheezerveen’ ongewijzigd vast te stellen 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en 
toelichting en overeenkomstig de elektronische versie 
(NL.IMRO.0160.0000BP00397--VG01); 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten 
over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd; 

3. Kennis te nemen van het collegebesluit om hogere waarden, voor de 
ten hoogst toelaatbare geluidbelasting ten gevolge 
wegverkeerslawaai, vast te stellen voor de te bouwen woning aan de 
Zwolseweg 142(a) te Balkbrug, welke tegelijk met het 
bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. 

 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

16.  Vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Stobbenhaarweg 
7 Radewijk en Fransenweg 1 Schuinesloot” (betreft een rood-voor-roodplan) 
(369933) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. Het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Stobbenhaarweg 7 

Radewijk en Fransenweg 1 Schuinesloot”, ongewijzigd vast te stellen, 
een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, 
regels en toelichting met als elektronische planversie 
NL.IMRO.0160.0000BP00401-VG01 en als ondergrond 
(O_NL.IMRO.0160.0000BP00401.dgn). 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

17.  Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Hardenberg, Burgerkamp 4 Loozen e.o.' voor het slopen van 
landschapsontsierende bebouwing en het bouwen van drie 
compensatiewoningen (372794) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1.  Het bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Burgerkamp 4 

Loozen e.o.' ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit 
besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en 
overeenkomstig de elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00391-
VG01). 

2.  Kennis te nemen van het door het college vastgestelde besluit hogere 
grenswaarde welke tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage 
wordt gelegd. 

3.  De beeldkwaliteitseisen vast te stellen die als bijlage bij de regels zijn 
gevoegd en horen bij het perceel Volle Urenweg naast 3 in Hoogenweg 
en welke in plaats komen van de regels uit de welstandsnota. 

4.  Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten 
over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. 

 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

18.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 16 augustus 2022 (382573) 
 
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. 30 augustus 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
 

 


