
 
 
 

Openbaar 

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 293910 

Vergaderdatum 15 maart 2022 

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 Type/ Afd 

1.  Warmteterugwinning zwembad de Kiefer (293296) 
 
Besluit: 
• In te stemmen met het aanbrengen van warmteterugwinning in het 

spoelwatersysteem van zwembad de Kiefer. 
• Hiervoor een eenmalig een krediet van € 67.000 incl. BTW beschikbaar te 

stellen, met een kapitaallast van € 5.472 per jaar. 
• De (budget neutrale) financiële consequenties te verwerken in de 1e 

bestuursrapportage 2022. 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

2.  Eenmalige toeslag energiekosten (292744) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ambtshalve verstrekken van een eenmalige 

energietoeslag van € 800 (ipv voorgestelde € 200) aan mensen met een 
bijstandsuitkering, mede naar aanleiding van de brief van o.a. de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 maart 2022 (2022-
0000074083). 

2. Het college vraagt om te zijner tijd nader geïnformeerd te worden over de 
concrete uitvoering en financiële uitwerking van de toeslag, wanneer de 
voorwaarden van de rijksoverheid voor de uitvoering bekend zijn. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

3.  Brief doorzenden informatieverzoek Woz-aangelegenheden (292709) 
 
Besluit: 
Bijgaande conceptbrief te verzenden aan verzoeker, de heer J. Vegts te  
's-Hertogenbosch. 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Bruine Kuilenweg 1, 
Ane' voor het bouwen van twee woningen met sloopvoorwaarde (290791) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ''Buitengebied 

Hardenberg, Bruine Kuilenweg 1, Ane' met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.0000BP00384-OW01. 

2. In te stemmen met de beeldkwaliteitseisen die staan in het bij de regels 
behorende ruimtelijk kwaliteitsplan en welke in plaats komen van de regels 
uit de welstandsnota. 

3. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter 
inzage te leggen. 

4. Geen milieueffectrapport te laten maken. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan rood-voor-rood met bouw 
woning Rheezerweg 87a Rheeze en sloop ’t Lijntje 16 Bruchterveld en De 
Kolonie 1 Balkbrug (273754) 
 
Besluit: 
1. Geen milieueffectrapport te laten maken. 
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 

Hardenberg, Rheezerweg 87a Rheeze, De Kolonie 1 Balkbrug en 't Lijntje 16 
Bruchterveld’. 

3. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD - communicatie en 
ondersteuning grootschalige duurzame energie (290065) 
 
Besluit: 
Raad met bijgaande brief informeren over de communicatie en ondersteuning 
aangaande grootschalige duurzame energieprojecten. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

7.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie OpKoers.nu - Kwikstart app 
(292761) 
 
Besluit: 
De schriftelijke vragen van de fractie van OpKoers.nu over het aanleveren van 
informatie ten behoeve van de Kwikstart app op de voorgestelde wijze te 
beantwoorden. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

8.  Tussenevaluatie Pak je kans-fonds (292479) 
 
Besluit: 
Bijgevoegde tussenevaluatie van het Pak je kans-fonds ter informatie naar de 
gemeenteraad te verzenden. 
 
 
 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

9.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 8 maart 2022 (293911) Besluitenlijst 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

 
Besluit: 
Het college stelt de besluitenlijst vast. 

Concernstaf 
 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente 
Hardenberg d.d. 22 maart 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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