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Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Meerjarenprogramma onderhoud wegen gemeente Hardenberg 2023 – 2025 
(416462) 
 
Besluit: 
Het meerjarenprogramma wegen 2023 – 2025 vast te stellen en de 
gemeenteraad hierover te informeren. 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

2.  Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen proeftuin Norden 
Regio Deal gemeente Hardenberg (415198) 
 
Besluit: 
1. De subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen proeftuin 

Norden Regio Deal gemeente Hardenberg vast te stellen. 
2. Het college van de gemeente Emmen te mandateren de subsidieregeling 

‘verduurzaming particuliere woningen proeftuin Norden Regio Deal 
gemeente Hardenberg’ voor de gemeente Hardenberg uit te voeren. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, 
Hardenbergerveldweg 8 Venebrugge’ (rood voor rood) (414916) 
 
Besluit: 
1. Geen milieueffectrapport te laten maken. 
2. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 

Hardenberg, Hardenbergerveldweg 8 Venebrugge’. 
3. Het ontwerpwijzigingsplan ter inzage te leggen.  
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

4.  Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Collendoornerdijk 4 en 6 
Collendoorn (verschuiving woonbestemmingsvlak resp. van agrarisch naar 
wonen) (414877) 
 
Besluit: 
1. Geen milieueffectrapport te laten maken. 
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 

Hardenberg, Collendoornerdijk 4 en 6 Collendoorn’. 
3. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Beslissing op bezwaar Heemsermarsweg (411534) 
 
Besluit: 
1. Het bezwaarschrift conform het advies van de commissie bezwaarschrift 

ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
2. Het bestreden besluit in stand laten. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het splitsen 
van de burgerwoning op de percelen Kanaalweg-West 86 en 86a in 
Bergentheim (414607) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor 

het splitsen van een burgerwoning met inwoonsituatie naar twee 
zelfstandige wooneenheden op de percelen Kanaalweg-West 86 en 86a in 
Bergentheim en deze ter inzage te leggen. 

2. Geen milieueffectrapport te maken.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Verlenen omgevingsvergunning bouw tweede bedrijfswoning Tilster 2a te 
Ane (413573) 
 
Besluit: 
De omgevingsvergunning voor de bouw van een tweede bedrijfswoning op 
het perceel Tilster 2a te Gramsbergen te verlenen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

8.  Begrotingswijziging 2022/1 GGD IJsselland (410931) 
 
Besluit: 
Geen zienswijze in te dienen op de voorgenomen wijzing van de begroting 
2022 van de GGD IJsselland in verband met de extra werkzaamheden door 
de COVID-19 pandemie en nieuwe Dienstverleningsovereenkomsten. 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

9.  Ledenraadpleging VNG m.b.t. eenmalige uitkering december 2022 (418655) 
 
Besluit: 
• Uitvoering te geven aan de ledenraadpleging vanuit de VNG m.b.t. de 

eenmalige uitkering december 2022. 
• Vóór te stemmen op het verstrekken van een eenmalige uitkering in 

december, zoals hieronder toegelicht. 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

10.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie OpKoers.nu - Kwikstart app 
(414585) 
 
Besluit: 
De schriftelijke raadsvragen van de fractie van OpKoers.nu over het gebruik 
van de Kwikstart app per brief te beantwoorden. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

11.  Beantwoording raadsvragen pumptrackbaan Kotermeerstal (419410) 
 
Besluit: 
de bijgevoegde brief aan de raad te zenden. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

12.  Belastingverordeningen 2023 (396775) 
 
Besluit: 
De volgende belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen voor 
2023 vast te stellen: 
• Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-

zaakbelastingen 2023 
• Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2023 
• Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2023 
• Tarieventabel afvalstoffenheffing 2023 
• Verordening tot intrekking van de verordening hondenbelasting 
• Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2023 
• Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2023 
• Tarieventabel marktgelden 2023 
• Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2023 
• Tarieventabel parkeerbelasting 2023 
• Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting 2023 
• Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 

2023 
• Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2023 
• Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023 
• Tarieventabel leges 2023 
• De 4e wijziging van de begroting 2023 vast te stellen, waarin de financiële 

gevolgen van het uitstel invoering Omgevingswet zijn verwerkt 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Bedrijfsvoering 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

13.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 8 november 2022 (417806) 
 
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. 22 november 2022. 
 
Loco-secretaris,     Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
J. Jonker      M.W. Offinga 
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