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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 

Zaaknummer 387319 

Vergaderdatum 30 augustus 2022 

Aanwezig M.W. Offinga, burgemeester  
M. Breukelman, A.H. te Rietstap, W.E. ten Kate, wethouders  
J. Jonker, loco-secretaris 
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 

Afwezig L.L. Verschuur, wethouder 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris 

 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  ICT-Hardware (379165) 
 
Besluit: 
Conform het aanbestedingsadvies (bijlage 1) in te stemmen met de 
publicatie van de Europese openbare aanbesteding met betrekking tot ICT 
Hardware. 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

2.  Verlenging beleidsregels individuele bijzondere bijstand energiekosten 
(379256) 
 
Besluit: 
De beleidsregels Individuele bijzondere bijstand voor energiekosten te 
verlengen tot en met 31 juli 2023 en de regeling op het volgende punt te 
wijzigen: alimentatie voor kinderen wordt niet in aanmerking genomen als 
inkomen. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

3.  Verlenging en wijziging energietoeslag 2022 (361695) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. middelen beschikbaar te stellen vanuit het gemeentefonds ter 

hoogte van € 1.940.000,- van 1 oktober 2022 tot en met 31 juli 2023 
voor het verlengen en wijzigen van Energietoeslag, en de uitvoering 
hiervan. Het restbedrag aan budget aan het eind van dit jaar per 01-
01-2023 via een resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor het 
jaar 2023; 

2. kennis te nemen van het collegebesluit (onder voorbehoud van 
instemming met beslispunt 1) om de huidige beleidsregels 
Energietoeslag gemeente Hardenberg te verlengen tot 1 oktober 
2022; 

Raadsvoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

3. kennis te nemen van het collegebesluit (onder voorbehoud van 
instemming met beslispunt 1) om de gewijzigde beleidsregels 
Energietoeslag gemeente Hardenberg vast te stellen per 1 oktober 
2022. 

 

4.  Vaststelling bestemmingsplan 'Hardenberg Centrum, Vechtzone' (bouw 152 
woningen langs de Vecht en sloop van 2 appartementencomplexen 
Kruserbrink) en beeldkwaliteitsplan 'Vechtzone Kruserbrink Hardenberg' 
(361635) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. Het bestemmingsplan 'Hardenberg Centrum, Vechtzone' ongewijzigd 

vast te stellen, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische 
versie (NL.IMRO.0160.0000BP00377-VG01). 

2. Het beeldkwaliteitsplan 'Vechtzone Kruserbrink Hardenberg' vast te 
stellen. 

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

 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 23 augustus 2022 (387324) 
 
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. 6 september 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
 

 


