
 
 
 

Openbaar 

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 356077 

Vergaderdatum 12 juli 2022 

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

 
 
 
 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Eigen risico dragerschap SW (355462) 
 
Besluit: 
1. Ook voor onze SW-ers eigen risicodrager worden. 
2. Larcom hiervan middels bijgaande brief op de hoogte stellen en vragen 

teveel betaalde afdracht voor ons terug te vragen. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Leader aanvraag De Makelij Dedemsvaart (354909) 
 
Besluit: 
• De aanvraag voor een Leader subsidie ten behoeve van het project 

"'Circulair en Sociaal Ambachtscentrum De Makelij" te ondersteunen en 
• daarvoor een eenmalige bijdrage van € 25.000,- vanuit het product 

Plattelandsvernieuwing 410300000 beschikbaar te stellen als 
cofinanciering. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Structurele financiële verhoging dienstverleningsovereenkomst 
Natuuractiviteitencentrum De Koppel (353395) 
 
Besluit: 
akkoord te gaan met een structurele verhoging van € 30.000,- waardoor de 
financiën weer in verhouding staan tot de toegenomen en extra diensten en 
e.e.a. te betrekken in de integrale afweging bij de behandeling van de 
begroting 2023. 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

4.  Tussenstand van de Regionale Energie Strategie West-Overijssel (354833) 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de Tussenstand van de Regionale Energie Strategie 

West-Overijssel (RES). 
2. De notitie Tussenstand RES West-Overijssel en het overzicht Stand van 

zaken projecten Hardenberg ter kennisname aan de raad sturen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Herstel dak wijkcentrum 't Uilenest (352948) 
 
Besluit: 
• Het dak van gebouw wijkcentrum t Uilenest te herstellen en de uitvoering 

hiervan op korte termijn op te starten. 
• De kosten hiervan, € 36.000,- incl. BTW, te rapporteren in de 2e 

bestuursrapportage en ten laste te laten komen van het begrotingsresultaat 
2022. 

 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

6.  Benoeming nieuwe accountant verbonden partij Rendo (352354) 
 
Besluit: 
In te stemmen tot het benoemen van een nieuwe accountant voor onze 
verbonden partij NV RENDO Holding. 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

7.  Inkoopcontract gas - stijging energieprijzen (352286) 
 
Besluit: 
• De inkoopovereenkomst voor gas met Gazprom conform het sanctiebeleid 

van het ministerie EZK uiterlijk 10 oktober te beëindigen, tenzij geen 
andere gasleverancier gevonden wordt. 

• De inkoop voor gas voor de periode oktober 2022 tot en met december 
2023 opnieuw te contracteren via de inkoopcombinatie “Zwols collectief”. 

• De te verwachten stijging van energiekosten in 2023 incidenteel te 
verwerken in de begroting 2023. 

• Voor 2024 en verder een voorstel te vragen dat bij de behandeling van de 
begroting 2023 kan worden betrokken. 

  

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

8.  Japanse Duizendknoop (352181) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het plan van aanpak voor bestrijding van de Japanse 

Duizendknoop. 
2. Het voor de bestrijding benodigde bedrag ad € 372.500 incidenteel 

opnemen onder nieuw beleid en te betrekken in de integrale afweging bij 
de behandeling van de begroting 2023. 

 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

9.  Terinzagelegging ontwerpbesluiten Stadsfront Gramsbergen (om de Vecht 
naar Gramsbergen te brengen) (351838) 
 
Besluit: 
1. Dat geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt. 
2. In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Hardenberg, Stadsfront Gramsbergen’. 
3. In te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning voor het aanbrengen 

van een keerwand en van damwand inclusief deksloof, het bouwen van een 
vaste vlonder en twee rolstoeltoegankelijke visplekken in het zuidelijke 
winterbed van de Vecht bij Gramsbergen, nabij De Anerdijk en Het Weerdje. 

4. Het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning ter 
inzage te leggen. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

10.  Strategische communicatievisie 2022-2026 (347537) 
 
Besluit: 
1. De strategische communicatievisie 2022-2026 vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van het uitvoeringsplan bij de strategische 

communicatievisie voor 2022. 
3. Kennis te nemen van de strategische communicatiedienstverleningsvisie. 
4. Voor vernieuwing van de website zodat die past binnen de strategische 

communicatievisie een incidenteel budget van € 40.000 beschikbaar te 
stellen en te betrekken in de integrale afweging bij de behandeling van de 
begroting 2023. 

5. De gemeenteraad in een raadsbrief te informeren over de strategische 
communicatievisie 2022-2026. 

 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

11.  Terinzagelegging ontwerpbesluiten Nevengeul De Haandrik - Gramsbergen 
(345346) 
 
Besluit: 
1. Dat geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt. 
2. In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Hardenberg, Nevengeul De Haandrik – Gramsbergen’. 
3. In te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning voor een in- en 

uitlaatconstructie. 
4. Het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning ter 

inzage te leggen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

12.  Subsidie Samen naar een Gezond Gewicht in het Vechtdal (339736) 
 
Besluit: 
De gezamenlijke aanvragers (Vitaal Vechtdal, Saxenburgh Medisch Centrum, 
de Haere) een subsidie toe te kennen van € 51.000. 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

13.  Jaarverslag 2021 Commissie Bezwaarschriften (337351) 
 
Besluit: 
• kennis te nemen van het verslag; 
• in te stemmen met de daarbij geplaatste opmerkingen; 
• in te stemmen met de reacties op de aanbevelingen van de commissie 

vanuit de domeinen. Het cmt heeft ingestemd met deze reacties. 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

14.  Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2022 (336868) 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2022. 
2. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van bijgevoegde 

raadsbrief. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

15.  Convenanten VNG inzake Wmo-hulpmiddelen (333170) 
 
Besluit: 
1. De convenanten 'Meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en 

roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing' en 'Maatwerkprocedure 
toegang complexe hulpmiddelen' niet te ondertekenen en de VNG hier 
schriftelijk over te informeren. 

2. Afspraken te maken op regionaal niveau met betrekking tot het overnemen 
van hulpmiddelen bij verhuizen. Aanvullende gemeentelijke afspraken te 
maken met betrokken ketenpartners met betrekking tot complexe 
hulpmiddelen. 

3. Wethouder De Jong van de gemeente Zwolle namens het college te 
mandateren om op dit thema als penvoerder voor de regio IJssel-Vecht op 
te treden. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

16.  Beantwoording schriftelijke vragen OpKoers.nu over netcongestie bij afname 
(354902) 
 
Besluit: 
De vragen van fractie OpKoers.nu over netcongestie bij afname met bijgaande 
brief beantwoorden. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

17.  Brief toelichting raad reactie Verstedelijkingsstrategie (354819) 
 
Besluit: 
De op 5 juli jl. verstuurde brief “Brief ‘Reactie op hoofdlijnen met betrekking 
tot de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle’ samen met bijgaande 
raadsbrief ‘Toelichting Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle’ te versturen aan 
de raad. 
 
 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

18.  Amendement raad locatiekeuze sportpark Dedemsvaart (352911) 
 
Besluit: 
de raad per brief te informeren over de stand van zaken rond de locatiekeuze 
sportpark Dedemsvaart. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

19.  Update beleidsplan kunstwerken (236239) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. De herziening van het beleidsplan Civieltechnische Kunstwerken 2018-2032 

vast te stellen. 
2. Vanaf 2023 structureel € 55.000,- per jaar aanvullend beschikbaar te stellen 

voor beheer en onderhoud van de civieltechnische kunstwerken. 
3. Voor de vervanging van de Pr. Bernhardbrug totaal  

€ 7.900.000,- investeringskrediet beschikbaar te stellen in de periode  
2023 – 2026. 

4. De overige noodzakelijke (vervangings-)investeringen totaal € 1.588.000,- 
in de begroting 2023 te verwerken. 

5. Hiermee de 5e wijziging van de begroting 2022 vast te stellen. 
 

Raadsvoorstel 
Openbaar Gebied 

20.  Vaststelling bestemmingsplan Balkbrug, bedrijventerrein Katingerveld, 
herziening Coevorderweg 34 (omzetten woonbestemming in 
bedrijfbestemming) (350899) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
Het bestemmingsplan 'Balkbrug, bedrijventerrein Katingerveld, herziening 
Coevorderweg 34' ongewijzigd vast te stellen, een en ander overeenkomstig 
de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding en 
overeenkomstig de elektronische versie op www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0160.0000BP003399-OW01). 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

21.  Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Hardenberg, Westeindigerdijk 2-4, Loozen' voor het bouwen van een woning 
onder sloopvoorwaarde en het bouwen van een vervangende woning (352387) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. Het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Westeindigerdijk 2-4, 

Loozen' ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit 
behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de 
elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00407-VG01). 

2. De beeldkwaliteitseisen vast te stellen die staan in de bij de regels 
behorende bijlage en welke voor de nieuwe woningen in plaats komen van 
de regels uit de welstandsnota. 

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 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

22.  Ontwerp verklaring van geen bedenkingen in het kader van de aanvraag 
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 (352396) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. Te verklaren geen bedenkingen te hebben in het kader van de aanvraag om 

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 (op het perceel Sibculoseweg tegenover villapark de 
Vlegge in Sibculo). 

2. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen te ondertekenen en deze te 
verzenden naar het college van burgemeester en wethouders. 

 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

23.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 5 juli 2022 (356086) 
 
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. 16 augustus 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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