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Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Verlenging ondersteuning van door Corona-crisis getroffen ondernemers 
(390795) 
 
Besluit: 
1. De ondersteuning aan de door de coronacrisis getroffen ondernemers 

door Avedis met 1 jaar te verlengen. 
2. De kosten ad € 30.600,-- excl. btw. te dekken vanuit “Advieskosten WWB” 

(4610001500).  
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Het vaststellen van de grondprijs voor gronden die verkocht worden aan 
nutsbedrijven ten behoeve van nutsvoorzieningen, als aanvulling op de 
grondprijsbrief 2022 (389277) 
 
Besluit: 
1. Het vaststellen van de grondprijs van € 150,- per m2 voor gronden die 

verkocht worden aan nutsbedrijven ten behoeve van nutsvoorzieningen, 
met een minimum prijs van € 1.200,- per transactie. 

2. Het onder 1 genoemde besluit als structurele aanvulling op de 
grondprijsbrief op te nemen.  

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Verlenen machtiging verzoek tot onderzoek OTS en UHP (328800) 
 
Besluit: 
De directeur van Samen Doen B.V. en de door deze aan te wijzen 
functionarissen van Samen Doen B.V.: 
• mandaat te verlenen om, namens het college van Burgemeester en 

Wethouders, besluiten te nemen op grond van artikel 2.3 lid 1 van de 
Jeugdwet naar aanleiding van een verzoek als bedoeld in artikel 1:265b, 
lid 2, van het Burgerlijk Wetboek; 

• te machtigen tot het doen van verzoeken als bedoeld in artikel 2.4, lid 1, 
van de Jeugdwet. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

4.  Verbetering van de leefomgeving van vissen in stedelijk gebied (318018) 
 
Besluit: 
1. De leefomgeving voor de vissen in Baalder te verbeteren door de inzet 

van beluchters. 
2. De kosten voor de investering in de aanleg van de beluchters á €25.000,- 

(kapitaallasten o.b.v. 5 jaar afschrijving en 2,00% rente: €5.500,-) en de 
jaarlijkse exploitatie kosten á €5.000,- te betrekken bij de integrale 
afweging bij de begroting 2023. 

 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

5.  Informerende brief aan de gemeenteraad over het leerlingenvervoer 
(391023) 
 
Besluit: 
De informerende brief over het leerlingenvervoer te versturen naar de 
gemeenteraad. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

6.  Nota Grondexploitatie 2023 (366139) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
• De Nota Grondexploitatie 2023 vast te stellen. 
• De geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen en de voorzieningen 

in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde 
grondexploitaties. 

• De volgende voorzieningen te verhogen ten laste van de Algemene 
Reserve: 
1. Woongebied Moeshoek met € 1.000. 
2. Centrumplan Hardenberg met € 28.000. 

• De volgende voorzieningen te verlagen ten gunste van de Algemene 
Reserve: 
1. Broeklanden Zuid met € 374.000. 
2. Rollepaal Oost met € 45.000. 
3. Lutten de Wieken met € 3.000. 
4. Centrumplan Dedemsvaart met € 5.000. 

• De volgende grondexploitatie af te sluiten bij de jaarrekening 2022: 
1. Werkgebied de Moeshoek ten laste van de getroffen voorziening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

7.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 6 september 2022 (391846) 
 
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. 20 september 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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