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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 266815 

Vergaderdatum 14 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  

Afwezig E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 
 
 
 

 Nr.  Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Besteding Rijksbijdrage Volwasseneneducatie 2022 (265668) 
 
Besluit: 
1.  De rijksbijdrage voor volwasseneneducatie (WEB middelen) 2022 in te 

zetten voor: 
a.   het afnemen van cursussen Nederlands, Rekenen en digitale 

vaardigheden bij ROC Alfa-college; 
b.   de Taalpunten van de bibliotheek Hardenberg. 

 
2.  De burgemeester te verzoeken om wethouder mevrouw M. Looman te 

machtigen om de volgende overeenkomsten namens de gemeente 
Hardenberg te ondertekenen: 
a.   met ROC Alfa-college de raamovereenkomst inkoop van  

educatietrajecten  in bijlage 1; 
b.   met de Openbare Bibliotheken Hardenberg de raamovereenkomst 

educatieve trajecten basisvaardigheden in bijlage 2. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Kansen voor kinderen (266831) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het inzetten van Kansencoaches voor de duur van de 

projectperiode (schooljaren 2021 – 2022 en 2022 – 2023) binnen de 
ontvangen subsidie van € 149.805. 

2. De inzet van Kansencoaches te realiseren bij aanbieders of organisaties die 
reeds in de gemeente Hardenberg actief zijn. 

 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



 Nr.  Onderwerp/besluit Type/ Afd 

3.  Aanvragen Lokaal Preventieakkoord 2021 (238450) 
 
Besluit: 
1. Akkoord te gaan met toekenning van uitvoeringsbudget voor lokale 

interventies. 
2. Kennis te nemen van de aanvragen. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

4.  Vaststellen Tijdelijke subsidieregeling scholing VE-certificering gemeente 
Hardenberg 2022 (262183) 
 
Besluit: 
1.  Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente 

Hardenberg 2018 vast te stellen:  
• de “tijdelijke subsidieregeling scholing VE-certificering gemeente 

Hardenberg 2022”; 
• voor 2022 een subsidieplafond van € 43.520 voor de VE-scholing Uk en 

Puk;  
• het aanvraagformulier 2022. 

2. De "Nadere regels delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg" 
in die zin te wijzigen dat de algemeen directeur mandaat wordt verleend tot 
het nemen van besluiten op grond van deze regeling, met uitzondering van 
het vaststellen van het subsidieplafond op grond van art. 7 lid 1 van de 
regeling, met toestemming om ondermandaat te verlenen. 

3.  Het besluit tot ondermandaat direct door de algemeen directeur te laten 
ondertekenen. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

5.  Actualisatie van het centrumplan Dedemsvaart (253800) 
 
Besluit: 
Een actualisatie te maken van het centrumplan Dedemsvaart en de 
gemeenteraad op de hoogte brengen door een raadsbrief.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 7 december 2021 (266816) 
 
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. 21 december 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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