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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
Zaaknummer 262515 

Vergaderdatum 30 november 2021 

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

 
 
 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Reikwijdte zelfstandige inkoop 2023 (262475) 
 
Besluit: 
Eén gezamenlijk inkooptraject te doorlopen waarbij de ambulante 
jeugdhulpverlening, de individuele begeleiding (Wmo), dagbesteding (Wmo) en 
beschermd thuis (Wmo) per 1 januari 2023 via één raamovereenkomst worden 
ingekocht. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Verlenging contract 'Maatwerkvervoer II' (262076) 
 
Besluit: 
1. het contract ‘Maatwerkvervoer II’ met Munckhof Taxi B.V. voor twee jaar te 

verlengen per 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2024; 
2. akkoord te gaan met de inhoud van de verlengingsbrief aan Munckhof; 
3. volmacht te verlenen aan wethouder Breukelman om deze verlengingsbrief 

te ondertekenen namens de gemeente Hardenberg. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

3.  Ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning perceel Eerste Schansweg 
7 in Balkbrug (realisatie van een bedrijfsloods) (260510) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 

Hardenberg, Eerste Schansweg 7 Balkbrug en met het ontwerpbesluit. 
2. Omgevingsvergunning voor de realisatie van een bedrijfsgebouw op het 

perceel Eerste Schansweg 7 in Balkbrug. 
3. In te stemmen met de overeenkomst "Overeenkomst Uitvoering KGO Eerste 

Schansweg 15 Ommen" en deze te ondertekenen. 
4. Geen milieueffectrapport te maken. 
5. Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning 

gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen met toepassing 
van de Coördinatieverordening, zoals vastgesteld op 27 mei 2014. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Vaststelling straatnaamgeving twee pleinen in Slagharen (260047) 
 
Besluit: 
De volgende straatnamen voor twee pleinen in Slagharen vast te stellen: 
1. Henk Bemboomplein (blauw gearceerd) en 
2. Kerkplein (oranje gearceerd). 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

5.  Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Kleine Windturbines Bij 
Agrarische Bedrijven” (258537) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 

Hardenberg, Kleine Windturbines Bij Agrarische Bedrijven”. 
2. Geen milieueffectrapport te laten maken. 
3. De procedure te starten door de bekendmaking en de terinzagelegging van 

het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Het ongewijzigd vaststellen van het wijzigingsplan 'Wijziging bestemmingsplan 
Buitengebied Hardenberg, Boerendijk 42 Sibculo' voor het toevoegen van een 
woning met sloopvoorwaarde (258508) 
 
Besluit: 
1. De Notitie zienswijze ontwerpwijzigingsplan ''Buitengebied Hardenberg, 

Boerendijk 42 Sibculo'' vast te stellen. 
2. Het wijzigingsplan 'Wijziging bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, 

Boerendijk 42 Sibculo' ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit 
besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de 
elektronische versie (NL.IMRO.0160.WBP00038-VG01). 

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

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Subsidie 2021 streekmuseum Kloosterhaar (255973) 
 
Besluit: 
1. Aan de Stichting Streekmuseum Kloosterhaar-Balderhaar een subsidie te 

verlenen voor het jaar 2021 van € 6.885,65. 
2. In 2022 nader te bezien of voor de nieuwe beleidsperiode cultuur (vanaf 2023) 

de huidige subsidieregeling Programmalijn Maatschappelijk Domein 
gemeente Hardenberg 2020 op het onderdeel cultuurhistorisch erfgoed 
aanpassing behoeft. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

8.  Leader project "167 kilometer" Vechtetal / Vechtdal (252740) 
 
Besluit: 
1. De aanvraag voor een Leader subsidie ten behoeve van het project "'167 

kilometer" Vecht/Vechtetal/Vechtdal te ondersteunen. 
2. Daarvoor een eenmalige bijdrage van € 6.250,- vanuit het product 

Plattelandsvernieuwing 410300000 beschikbaar te stellen als cofinanciering. 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

9.  Opnieuw verruiming winkeltijden supermarkten en voedingswinkels die 
voorzien in de primaire levensbehoefte (263173) 
 
Besluit: 
In afwijking van de bepalingen van de Winkeltijdenverordening de 
openingstijden voor supermarkten en andere voedingswinkels die voorzien in de 
primaire levensbehoefte tijdelijk te verruimen op zondagen van 13.00 - 17.00 uur 
naar 10.00 - 17.00 uur. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

10.  Duurzaam Hardenberg Monitor (212425) 
 
Besluit: 
De raad met bijgevoegde raadsbrief de Duurzaam Hardenberg Monitor aan te 
bieden. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

11.  Uitvoering motie compensatie verenigingen (261840) 
 
Besluit: 
1. de motie "compensatie verenigingen" uit te voeren zoals omschreven in de 

memo; 
2. de raad hierover te informeren via raadsbrief; 
3. de kosten ad € 107.000,- te dekken ten laste van de algemene reserve via de 

jaarrekening 2021. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

12.  Vaststellen bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Rheezerweg 82b, 
Diffelen'' (bouw van een extra woning met bijgebouwen in het kader van “Erven 
met Kwaliteit”) (256711) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. In te stemmen met het zienswijzenverslag “Zienswijzenverslag 

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Rheezerweg 82b, 
Diffelen”. 

2. Het bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Rheezerweg 82b, Diffelen'' 
gewijzigd vast te stellen, in die zin dat: de grenzen van het erfinrichtingsplan 
aansluiting vinden bij de eigendomsgrenzen van het perceel Rheezerweg 82b 
en dat 1 inrit komt te vervallen, een en ander overeenkomstig 
(O_NL.IMRO.0160.0000BP00318.dwg) en elektronische 
versie  (NL.IMRO.0160.0000BP00318-VG01). 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

13.  Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 23 november 2021 (262523) 
 
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. 7 december 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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