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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 461695 

Vergaderdatum 31 januari 2023 

Aanwezig M. Breukelman, loco-burgemeester 
L.L. Verschuur, A.H. te Rietstap, W.E. ten Kate, wethouders  
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris  
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 

Afwezig M.W. Offinga, burgemeester 
 
 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Verlenen omgevingsvergunning Stadsfront Gramsbergen (458305) 
 
Besluit: 
1. te reageren op de zienswijzen conform de zienswijzennota; 
2. de omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een keerwand t.b.v. 

hoogteverschil bestaande dijk, het aanbrengen van damwand incl. 
deksloof, het bouwen van een vaste vlonder en twee 
rolstoeltoegankelijke visplekken in het winterbed van de Vecht bij 
Gramsbergen nabij De Anerdijk te verlenen; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Verlenen omgevingsvergunning Nevengeul De Haandrik - Gramsbergen 
(459195) 
 
Besluit: 
1. te reageren op de zienswijzen conform de zienswijzennota; 
2. de omgevingsvergunning voor een in- en uitlaatconstructie nabij De 

Haandrik ten behoeve van een nevengeul in het winterbed van de Vecht 
te verlenen; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Subsidieregeling Noodfonds inwoners (458916) 
 
Besluit: 
1. De “Subsidieregeling noodfonds inwoners Hardenberg 2023” vast te 

stellen. 
2. Een ‘armoedecoach’ in te zetten. 
3. € 410.000 beschikbaar te stellen van het door de gemeenteraad 

toegezegde budget van € 5.000.000 voor de lokale aanpak van 
energiearmoede.  

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

4.  Subsidieregeling tijdelijk noodfonds energie sociaal-culturele en 
maatschappelijke organisaties (457458) 
 
Besluit: 
1. de 'Subsidieregeling tijdelijk noodfonds energie sociaal-culturele en 

maatschappelijke organisaties (inclusief sport) Hardenberg 2023' vast te 
stellen per 31 januari 2023 en deze op gebruikelijke wijze te publiceren; 

2. voor deze regeling het subsidieplafond vast te stellen op € 1.500.000; 
3. € 1.600.000 beschikbaar te stellen van het door de gemeenteraad 

toegezegde budget van € 5.000.000 voor de lokale aanpak van 
energiearmoede bestaande uit het subsidieplafond en 
uitvoeringskosten.  

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

5.  Vaststellen wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Hardenbergerveldweg 8 Venebrugge'' (rood-voor-rood) 
(453478) 
 
Besluit: 
1. Het wijzigingsplan 'wijziging Bestemmingsplan Buitengebied 

Hardenberg, Hardenbergerveldweg 8 Venebrugge' met 
identificatienummer NL.IMRO.0160.WBP00056-VG01 vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Beslissing op bezwaar De Pol 1a - Jacobs (416181) 
 
Besluit: 
1. In afwijking van het advies van de Commissie Bezwaarschriften te 

besluiten om het bezwaarschrift - gericht tegen de onderdelen 1, 3 en 5 
van het besluit last onder dwangsom van 10 mei 2022 (verzonden 17 mei 
2022) - ontvankelijk maar ongegrond te verklaren. 

2. In overeenstemming met het advies van de Commissie Bezwaarschriften 
te besluiten om het bezwaarschrift - gericht tegen onderdeel 2 van het 
besluit last onder dwangsom van 10 mei 2022 (verzonden 17 mei 2022) - 
ontvankelijk maar ongegrond te verklaren. 

3. In overeenstemming met het advies van de Commissie Bezwaarschriften 
te besluiten om het bezwaarschrift - gericht tegen het besluit van 25 mei 
2022 tot het verlengen van de begunstigingstermijnen van de onderdelen 1 
en 5 van het besluit last onder dwangsom - ontvankelijk maar ongegrond 
te verklaren. 

4. Aan bezwaarmaker proceskosten toe te kennen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Beantwoording raadsvragen onderhandeling Zilveren Kruis en Saxenburg 
Medisch Centrum (447530) 
 
Besluit: 
De schriftelijke vragen van de raadsleden Kuckelkorn en Luisman te 
beantwoorden met bijgevoegde brief. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

8.  Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Collendoornerdijk 
4 en 6 Collendoorn ten behoeve van het verschuiven van een 
bestemmingsvlak en het omzetten van een agrarische bestemming in een 
woonbestemming (458292) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE RAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Collendoornerdijk 4 

en 6 Collendoorn’ met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.0000BP00420-VG01 vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

9.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 24 januari 2023 (461699) 
 
Besluit: 
het college stelt de besluitenlijst vast. 

Besluitenlijst 
Concernstaf 

 

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Hardenberg d.d. 7 februari 2023. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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