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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 301052 

Vergaderdatum 29 maart 2022 

Aanwezig M.W. Offinga, burgemeester 
A.H. te Rietstap, N.A.M. Lansink Rotgerink en M. Looman, wethouders 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris 
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 

Afwezig M. Breukelman, wethouder 
 
 
 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Terugkeer directeur bestuurder Samen Doen Hardenberg bv (297790) 
 
Besluit: 
1. Per 29 maart 2022 de aanwijzing van mevrouw M. Perik als tijdelijk 

bestuurder van Samen Doen Hardenberg bv te beëindigen en haar te 
bedanken voor haar inzet voor Samen Doen Hardenberg bv in de afgelopen 
periode. 

2. Het als bijlage bijgesloten aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te 
laten ondertekenen door de burgemeester.  

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Convenant aanleg glasvezel kernen met Delta Fiber Netwerk Oost d.m.v. het 
tekenen van het convenant (294184) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het vastleggen van de uitvoeringafspraken tussen de 

gemeente Hardenberg en Delta Fiber Netwerk Oost overeenkomstig 
bijgevoegd convenant d.d. 8 februari 2022 versie 2.0. 

2. De burgemeester voor te stellen om wethouder Lansink Rotgerink te 
machtigen om het convenant namens de gemeente Hardenberg te 
ondertekenen. 

 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

3.  Vaststellen Jaarverslag 2021 VTH (vergunning, toezicht en handhaving) 
(291176) 
 
Besluit: 
1. Het Wabo-jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2021 

vast te stellen. 
2. De gemeenteraad hierover te informeren. 
3. Het jaarverslag aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel te 

sturen, in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht. 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Ontwerpbestemmingsplan 'Hardenberg, Marslanden II, schoolgebouw en 
sportvelden' (begrensd door Havermarsweg en Plaggenmarsweg) (274059) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de ruimtelijke opzet van het gebied zoals weergegeven 

op de inrichtingsschets. 
2. In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Hardenberg, 

Marslanden II, schoolgebouw en sportvelden'. 
3. In te stemmen met het ontwerp van de notitie 'Beeldkwaliteit ontwikkeling 

locatie schoolgebouw en sportvelden Marslanden II'. 
4. In te stemmen met het aangaan van de Verplaatsingsovereenkomst met de 

hockeyvereniging. 
5. Wethouder Breukelman te machtigen tot ondertekening van de 

Verplaatsingsovereenkomst. 
6. Geen MER op te stellen en geen m.e.r.-procedure te doorlopen. 
7. De participatie met betrekking tot dit plan te starten door middel van het 

informeren van stakeholders en omwonenden. 
8. Na het participatietraject het bestemmingsplan gedurende een periode van 

zes weken als ontwerp ter inzage te leggen. 
9. In principe akkoord te gaan met het vestigen van Active Fit op het sportpark 

en hiertoe met Active Fit nadere uitvoeringsafspraken te maken. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Uitvoering renovatie parkeerplaats sportpark de Balk (118637) 
 
Besluit: 
1. De parkeerplaats van sportpark de Balk te renoveren en uit te breiden. 
2. De stichting "Accommodatie de Balk" de uitvoering van de werkzaamheden 

te gunnen. 
3. Opdracht te verstrekken aan adviesbureau Plann.ing voor de voorbereiding, 

advies en toezicht op de werkzaamheden. 
4. De kosten ten laste te brengen van het krediet 601735 - Privatisering 

sportpark De Balk. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

6.  Beantwoording schriftelijke vragen fracties OpKoers.nu en PvdA - nachtzorg 
(296055) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen over de nachtzorg. 
2. Bijgaande antwoordbrief versturen aan de fractie van OpKoers.nu en de 

PvdA. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

7.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA - kunstgrasveld Gramsbergen 
(293213) 
 
Besluit: 
Bijgaande antwoordbrief aan de CDA fractie te sturen. 
 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

8.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 22 maart 2022 (301055) 
 
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. 4 april 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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