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Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Het ongewijzigd vaststellen van het wijzigingsplan 'Wijziging 
bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Stobbeplasweg 2-4, 
Slagharen' voor het wijzigen van de agrarische bestemming naar een 
woonbestemming (449165) 
 
Besluit: 
1. Het wijzigingsplan 'Wijziging bestemmingsplan Buitengebied 

Hardenberg, Stobbeplasweg 2-4, Slagharen' ongewijzigd vast te stellen 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en 
toelichting en overeenkomstig de elektronische versie 
(NL.IMRO.0160.WBP00062-VG01). 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten 
over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. 

 

 

2.  Ontwerpbestemmingsplannen 'Hardenberg, Marslanden II, Ydenhoogte en 
Leehoogte' en 'Hardenberg, Marslanden II, De Velden' (ten behoeve van het 
bouwen van ca. 850 woningen) (431406) 
 
Besluit: 
• In te stemmen met de 'Notitie over de inspraak- en vooroverlegreacties 

op het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Hardenberg, Marslanden 
II, Ydenhoogte en Leehoogte. 

• In te stemmen met de 'Notitie over de inspraak- en vooroverlegreacties 
op het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Hardenberg, marslanden 
II, De Velden'. 

• In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Hardenberg, 
Marslanden II, Ydenhoogte en Leehoogte'. 

• In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Hardenberg, 
Marslanden II, De Velden'. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 
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Vervolg punt 2:  
 
• In te stemmen met het ontwerp van het beeldkwaliteitplan 'Hardenberg 

Marslanden Ydenhoogte'. 
• Beide bestemmingsplannen als ontwerp gedurende een periode van zes 

weken ter inzage te leggen. 
 

3.  Gevolgen aanpassing max. uurtarief kinderdagopvang 2023 voor subsidie 
peuteropvang en peuteropvang voorschoolse educatie (VE) 2023 + 
verhoging subsidieplafond (438782) 
 
Besluit: 
• Voor de subsidies peuteropvang en peuteropvang met VE 2023 vanaf 01-

01-2023 uit te gaan van het recent verhoogde max. uurtarief 
kinderdagopvang 2023 van € 9,12 in plaats van het eerder vastgestelde 
maximum van € 8,97. 

• De ouderbijdragetabel peuteropvang 2023 voor ouders zonder recht op 
kinderopvangtoeslag gelet op de zeer kleine verschillen te handhaven 
zoals eerder vastgesteld. 

• De vaste lage ouderbijdrage voor peuteropvang VE van € 174,- per jaar te 
handhaven zoals eerder vastgesteld. 

• De forfaitaire subsidiebedragen voor een peuterplaats VE en de 
pedagogisch beleidsmedewerker in de VE te verhogen met een 
percentage gelijk aan de verhoging van de maximum uurprijs 2023 en 
deze voor 2023 vast te stellen op respectievelijk max. € 771,- en € 582,-. 

• Het subsidieplafond peuterplaatsen peuteropvang te handhaven op het 
eerder voor 2023 vastgestelde bedrag van € 235.165,-. 

• Het subsidieplafond peuterplaatsen voorschoolse educatie als gevolg 
van de aanpassingen te verhogen van € 894.905,- naar € 909.654,-. 

• Als gevolg van het aantal gestegen VE-indicaties 2022 het budget 
peuteropvang met VE met 8,5 plaats te verhogen ofwel een bedrag van 
€ 61.120,- waarmee het totale subsidieplafond peuteropvang VE 2023  
€ 970.774,- bedraagt. 

• Het bedrag voor voorschoolse educatie in het AZC een bedrag van  
€ 113.500,00 verhogen met 1,74% tot een bedrag van € 115.474,90. 

• De instellingen te laten weten dat: 
- de maximum uurtarieven, subsidiebedragen en het subsidieplafond 

peuteropvang VE 2023 zoals hier boven vermeld met terugwerkende 
kracht vanaf 01-01-2023 zullen worden aangepast;  

- dat de verwerking van de aanpassingen gelet op de relatief kleine 
bedragen niet zal plaatsvinden via een procedure van nieuwe 
aanvragen met bijbehorende toekenningsprocedure maar zal 
plaatsvinden via verrekening achteraf bij de subsidievaststellingen 
peuteropvang en peuteropvang VE 2023 in 2024; 

- de rekenmodellen voor berekening van de vast te stellen subsidies 
2023 zullen worden aangepast op het nieuwe max. uurtarief 2023 en de 
aangepaste forfaitaire bedragen; 
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Vervolg punt 3: 
 

- dat de ouderbijdragen voor peuteropvang en peuteropvang met VE 
ongewijzigd gehandhaafd worden zoals eerder vastgesteld. 

 

4.  Reactie Hardenberg Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle (447408) 
 
Besluit: 
1. De Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle te onderschrijven als 

samenwerkingsproduct van de regio, waarmee een regio brede basis 
wordt gelegd voor samenwerking en afspraken binnen Regio Zwolle en 
tussen Rijk en Regio. Het college verbindt zich aan de strategie en spant 
zich in om deze strategie uit te werken. 

2. Het besluit onder 1. met bijgevoegde brief (bijlage 2) te versturen aan de 
voorzitter van de Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle. 

 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

5.  Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg, De Veenderij 18 
Dedemsvaart" (bouwen van een woning) (438837) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE RAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. Het bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg, De Veenderij 18 

Dedemsvaart" met identificatienummer NL.IMRO.0160.0000BP00380-
VG01 vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Het gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, 
Vilsterborg 4 Holtheme (bouw extra woning en de sloop 
landschapsontsierende bebouwing) (441994) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE RAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. Te reageren op de zienswijzen conform de bijgevoegde zienswijzennota. 
2. De beeldkwaliteitseisen, die zijn opgenomen in de toelichting van het 

bijgevoegde bestemmingsplan vast te stellen als nieuw welstandsbeleid 
voor dit perceel. 

3. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Vilsterborg 4 
Holtheme ’ met identificatienummer NL.IMRO.0160.0000BP00396-
VG01, vast te stellen. Hierin zijn de wijzigingen verwerkt zoals 
aangegeven in de zienswijzennota. 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
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7.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 10 januari 2023 (454015) 
 
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. 24 januari 2023. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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