
 
 
 

Openbaar 

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 401356 

Vergaderdatum 11 oktober 2022 

Aanwezig M.W. Offinga, 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. Breukelman, wethouder 
 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Aanbestedingsdocumenten inkoop beschermd- en begeleid wonen regio 
IJssel Vecht (400679) 
 
Besluit: 
1. De aanbestedingsdocumenten (bijlage 1 t/m 5) behorende bij de inkoop 

beschermd- en begeleid wonen 2023, regio IJssel-Vecht vast te stellen. 
2. De reactie op het advies van de regionale Participatieraden vast te 

stellen (bijlage 7).  
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Ondertekening Convenant Regionaal Expertteam Overijssel (400448) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het Convenant Regionaal Expertteam Overijssel. 
2. De burgemeester voor te stellen om wethouder G. Toeter van de 

gemeente Raalte te machtigen om het convenant namens de gemeente 
Hardenberg te ondertekenen. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

3.  Aanbestedingsadvies Europese aanbesteding 'Tankpassen' (331982) 
 
Besluit: 
Conform het aanbestedingsadvies (bijlage 1) in te stemmen met publicatie 
van de Europese openbare aanbesteding met betrekking tot de inkoop van 
brandstof via tankpassen. 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

4.  Gemeentelijke inzet beheer brandweerposten Gramsbergen en 
Dedemsvaart (399692) 
 
Besluit: 
• De beperkte verantwoordelijkheden die de gemeente nog had voor 

beheer en onderhoud van enkele installaties in brandweerpost 
Gramsbergen over te dragen aan de eigenaar van het gebouw. 

• De eigenaar van de brandweerpost Gramsbergen eenmalig te 
compenseren voor de overdracht van de verantwoordelijkheid van 
enkele installaties, voor een totaal bedrag van € 15.000 incl. BTW en de 
kosten ten laste te brengen van de voorziening groot onderhoud. 

• De openbare verlichting en de terreinverlichting van de 
brandweerposten Gramsbergen en Dedemsvaart te ontvlechten, voor 
een totaal bedrag van € 12.500 incl. BTW en dit bedrag te verwerken in 
de jaarrekening 2022. 

• De structurele vermindering van de begroting voor een totaal bedrag 
van € 7.365 te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2023. 

 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

5.  Samenwerkingsovereenkomst Energieneutraal Verbouwen 2.0 (399162) 
 
Besluit: 
• samen met de gemeenten Dalfsen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, 

Zwartewaterland het project ‘Energieneutraal verbouwen 2.0’ uit te 
voeren; 

• hiervoor € 39.585 uit de middelen van het duurzaamheidsprogramma 
beschikbaar stellen; 

• de samenwerkingsovereenkomst ‘Energieneutraal verbouwen’ te 
ondertekenen.  

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Wijziging Subsidieregeling evenementen gemeente Hardenberg (389469) 
 
Besluit: 
De "Subsidieregeling Evenementen gemeente Hardenberg 2019-2022, 
versie na wijziging bij collegebesluit van 7 september 2020" (bijlage 1) te 
wijzigen overeenkomstig de aanpassingen zoals opgenomen in bijlage 2. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Ontwerpbestemmingsplan 'Bergentheim, woningen Cornelis Schipperplein' 
(bouw 8 vrijstaande woningen) (398403) 
 
Besluit: 
• In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 

'Bergentheim, woningen Cornelis Schipperplein'. 
• Geen MER op te stellen en geen m.e.r.-procedure te doorlopen. 
• Het ontwerp van het bestemmingsplan voor een periode van zes weken 

ter inzage te leggen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

8.  Ontwerp-omgevingsvergunning voor het ruimtelijk mogelijk maken van 
een inrichting voor het wassen van grind, de opslag hiervan en het 
verhandelen van zand en grind afkomstig van elders en het (om)bouwen 
van de installatie en voorzieningen die hiervoor nodig zijn op het perceel 
plaatselijk bekend Gemeente Hardenberg, kadastraal bekend Ambt-
Hardenberg, sectie G, nummer 2962 (393725) 
 
Besluit: 
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het ruimtelijk mogelijk 
maken van een inrichting voor het wassen van grind, de opslag hiervan en 
het verhandelen van zand en grind afkomstig van elders en het (om)bouwen 
van de installatie en voorzieningen die hiervoor nodig zijn op het perceel 
plaatselijk bekend Gemeente Hardenberg, kadastraal bekend Ambt-
Hardenberg, sectie G, nummer 2962 vast te stellen en de bijbehorende 
procedure te starten.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

9.  Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van een 
appartementencomplex met 6 appartementen aan de Kanaalweg-West 31 
in Bergentheim (397587) 
 
Besluit: 
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen 
van een appartementencomplex op het perceel Kanaalweg-West 31 in 
Bergentheim vast te stellen en de bijbehorende procedure op te starten. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

10.  Uitvoering motie Kotermeerstal (394468) 
 
Besluit: 
• kennis te nemen van de beoogde werkwijze voor de uitvoering van de 

motie Kotermeerstal; 
• raad te informeren middels bijgevoegde raadsbrief. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

11.  Mandaatbesluit Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen (400643) 
 
Besluit: 
1. Het gewijzigde Extern Mandaatbesluit Subsidieverordening 

Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland, onder voorbehoud van de 
vaststelling van bijbehorende Subsidieverordening door de 
gemeenteraad, vast te stellen en te ondertekenen.  

2. In te stemmen dat wethouder A.H. te Rietstap als lid van de het bestuur 
van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie 
Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland, conform mandaatbesluit, 
instemt met de tarieven 2023. 

 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

Vervolg punt 11. 
 
3. In te stemmen dat wethouder A.H. te Rietstap als lid van de het bestuur 

van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie 
Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland instemt met het verlenen 
van ondermandaat van de Gemeenschappelijke Regeling 
bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd RSJ IJsselland 
aan de regiomanager (tevens secretaris van het bestuur) van het RSJ 
IJsselland. 

 

12.  Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen (401477) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
De Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland vast te 
stellen, onder gelijktijdige intrekking van de gelijknamige 
subsidieverordening 2020-2022. 
 

Raadsvoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

13.  Vaststelling bestemmingsplan 'Hardenberg, bouw twee woningen hoek De 
Brink-Heemsermarsweg' (398287) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
• Het bestemmingsplan 'Hardenberg, bouw twee woningen hoek De  

Brink - Heemsermarsweg' ongewijzigd vast te stellen, een en ander 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en 
verbeelding en overeenkomstig de elektronische versie 
(NL.IMRO.0160.0000BP00411-VG01. 

• Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten 
anderszins verzekerd is. 

 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

14.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 4 oktober 2022 (401362) 
 
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. 25 oktober 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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