Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Zaaknummer

265105

Vergaderdatum 7 december 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

1.

Opdracht Samen Doen Hardenberg bv 2022 (264575)
Besluit:
1. In te stemmen met de opdracht 2022 aan ‘Samen Doen Hardenberg bv’ en
het betaalbaar stellen van de gemeentelijke bijdrage aan Samen Doen
Hardenberg bv van € 3.374.670 voor de structurele basisdienstverlening,
€ 146.000 voor uitvoering van het project intergenerationele armoede en
€ 130.000 voor de jeugdconsulenten bij huisartsen.
2. De burgemeester voor te stellen volmacht te verlenen aan wethouder
A.H. te Rietstap tot het namens de gemeente ondertekenen van de opdracht
aan Samen Doen Hardenberg bv 2022.

2.

Inzet programma Forza in 2022 (264351)
Besluit:
In te stemmen met de inzet van het programma Forza in 2022.

3.

Bekrachtigingsbesluit inwerkingtreding 'Verordening BI-zone Hardenberg 20222026' (259977)
Besluit:
Een bekrachtigingsbesluit te nemen dat zorgt voor de inwerkingtreding van de
verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de
subsidie voor de BI-zone centrum Hardenberg 2022-2026.

Type/ Afd
Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Bedrijfsvoering

Nr.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd

4.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Hardenbergerweg 16 Brucht,
Collegevoorstel
Kosseweg 8 Schuinesloot en Veldingerveldweg 26 Den Velde voor de bouw van Ruimtelijk Domein
een compensatiewoning bij Hardenbergerweg 16 met sloop op de drie adressen
(262796)
Besluit:
1. Geen milieueffectrapport te laten opstellen (mer-beoordelingsbesluit).
2. In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan 'Bestemmingsplan
Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerweg 16, Kosseweg 8,
Veldingerveldweg 26'.
3. In te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van
een compensatiewoning aan de Hardenbergerweg 16 in Brucht.
4. Het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning
gedurende zes weken ter inzage te leggen met toepassing van de
Coördinatieverordening.

5.

Vaststelling subsidie nieuwbouw cbs De Wiekslag (262244)
Besluit:
1. De subsidie voor de nieuwbouw van CBS De Wiekslag vast te stellen op
€ 2.362.000,-.
2. De beschikking te zenden aan het bestuur van CBS De Wiekslag.
3. Het dekkingstekort ad € 97.000,- te verantwoorden in de jaarrekening 2021.

6.

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Hardenberg
2022 (255560)
Besluit:
1. De beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente
Hardenberg 2022 vast te stellen.
2. Bij de inrekeningstelling van het gebruik van een gemeentelijke sporthal aan
een school voor voortgezet onderwijs de zomervakantie buiten beschouwing
te laten.
3. Het ingeroosterde gebruik van de gemeentelijke sporthallen en gymzalen
door het voortgezet onderwijs over 2020 en 2021, voor zover dat niet heeft
kunnen plaats vinden als gevolg van de coronapandemie, niet in rekening te
brengen.
4. Te voorzien in de dekking van de kosten door voor zover van toepassing
gebruik te maken van de bijdragen, die het rijk verstrekt in verband met de
coronapandemie, en voor het overige in de eerste bestuursrapportage van
2022 een structureel dekkingsvoorstel op te nemen.

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Nr.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd

7.

Ontwerpbestemmingsplan 'Sibculo, uitbreiding bijzondere begraafplaats
Sibculo' (258005)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
• In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Sibculo,
uitbreiding bijzondere begraafplaats Sibculo'.
• Dit ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter
inzage te leggen.
8.

Vaststelling bestemmingsplan 'Kloosterhaar, Dorpsstraat 57a' (realisatie
kleinschalige smederij) (260362)

Raadsvoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
• Het bestemmingsplan 'Kloosterhaar, Dorpsstraat 57a' ongewijzigd vast te
stellen, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende
verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische versie
(NL.IMRO.0160.0000BP00368-VG01).
• Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten over de
in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd.
•
9.

Beschermd wonen regiovisie en lokaal plan (262926)
Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
1. In te stemmen met de regiovisie ‘Regiovisie beschermd wonen en
maatschappelijke opvang 2022 – 2032’.
2. In te stemmen met het lokaal plan ‘Beschermd wonen gemeente
Hardenberg’.
3. Kennis te nemen van de schriftelijke reactie van het college op het door de
Participatieraad uitgebrachte positieve advies met aanbevelingen.

10.

Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 30 november 2021 (265107)

Raadsvoorstel
Maatschappelijk
Domein

Besluitenlijst
Concernstaf

Besluit:
Het college stelt de besluitenlijst vast.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente
Hardenberg d.d. 14 december 2021.
Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

M.W. Offinga

