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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 326099 

Vergaderdatum 17 mei 2022 

Aanwezig M.W. Offinga, burgemeester 
M. Breukelman, A.H. te Rietstap en M. Looman, wethouders 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris 

Afwezig E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 
 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Herbenoeming lid Participatieraad Sociaal Domein Hardenberg (325236) 
 
Besluit: 
1. De heer R. Viliam Baiden te herbenoemen als lid van de Participatieraad 

Sociaal Domein Hardenberg voor de portefeuille Asiel en Integratie. 
2. De heer R. Viliam Baiden te benoemen voor de periode van 1 mei 2022 

tot 1 mei 2026. 
3. De Participatieraad Sociaal Domein Hardenberg en de heer R. Viliam 

Baiden schriftelijk op de hoogte te stellen van dit besluit. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Uitvoeringsovereenkomst SW Larcom 2022 (324876) 
 
Besluit: 
1. Akkoord gaan met bijgaande uitvoeringsovereenkomst SW 2022 en deze 

door de burgemeester laten ondertekenen. 
2. Vast te stellen dat de uitvoeringsovereenkomst 2021 voldoende conform 

afspraken is uitgevoerd. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

3.  Beslissing op bezwaar Wobverzoek over afval (321084) 
 
Besluit: 
in de beslissing op het ingekomen bezwaarschrift het advies van de 
Commissie Bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift voor wat 
betreft de onderdelen 2 en 4 ongegrond te verklaren en voor wat betreft de 
onderdelen 1, 3, 5, 6 en 7 niet-ontvankelijk te verklaren. 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

4.  Ontwerpbestemmingsplan ‘Industrieweg 1-3 Dedemsvaart en Hoogenweg 
58 Venebrugge’ voor de bouw van twee woningen onder voorwaarden 
(325044) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Industrieweg 1-3 

Dedemsvaart en Hoogenweg 58 Venebrugge’ met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.0000BP00388-OW01. 

2. In te stemmen met de beeldkwaliteitseisen die staan in het bij de regels 
behorende ruimtelijk kwaliteitsplan en welke een aanvulling en wijziging 
zijn op de regels in de welstandsnota. 

3. In te stemmen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder; 

4. Geen milieueffectrapport te laten maken. 
5. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere 

grenswaarden Wet geluidhinder gedurende een periode van zes weken 
ter inzage te leggen. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Samenwerkingsafspraken inkoop beschermd wonen (315716) 
 
Besluit: 
1. De Startnotitie inkoop beschermd wonen 2023 en de strategie 

contracteren beschermd wonen, regio IJssel-Vecht vast te stellen. 
2. In te stemmen met het mandaatbesluit aanbesteding Beschermd Wonen 

2023. 
3. De burgemeester voor te stellen volmacht te verlenen aan wethouder  

M. Breukelman tot het namens de gemeente ondertekenen van het 
“Mandaatbesluit aanbesteding beschermd wonen 2023’.  

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

6.  Subsidie De Stuw 2022 (312510) 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het werkplan en bijbehorende subsidieaanvraag 

van De Stuw 2022 voor de uitvoering van het welzijnswerk in de 
gemeente Hardenberg. 

2. Op basis van het werkplan 2022 een subsidie te verlenen van  
€ 1.552.632,- aan De Stuw.  

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

7.  Gemeentelijke bijdrage aan de restauratie van de fabrieksschoorsteen aan 
de Fabriekswijk, kadastraal bekend gemeente Gramsbergen, Sectie K, 
nummer 749, in De Krim (312407) 
 
Besluit: 
De eigenaar een bijdrage van 50% voor de restauratie van de 
fabrieksschoorsteen aan de Fabriekswijk, kadastraal bekend gemeente 
Gramsbergen, Sectie K, nummer 749, in De Krim toe te kennen, met een 
maximum van € 80.000. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

8.  Raadsbrief over de grondslag voor de bouwleges (282073) 
 
Besluit: 
De gemeenteraad via een raadsbrief informeren over de mogelijke 
grondslagen voor bouwleges met het voorstel om de huidige grondslag op 
basis van bouwkosten te handhaven. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

9.  Programma Eerlijke Kansen (321123) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het programma Eerlijke Kansen, zoals besproken en 

besloten in het bestuurlijk overleg tussen de gemeente en het primair 
onderwijs op 9 februari 2022. 

2. Voor uitvoering van de eerste fase van het programma Eerlijke Kansen 
een bedrag van maximaal € 638.000 beschikbaar te stellen aan het 
primair onderwijs volgens de in dit voorstel opgenomen verdeling. Dit 
bedrag te dekken vanuit de geoormerkte middelen die de gemeente 
ontvangt voor onderwijsachterstanden beleid (GOAB). 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

10.  1e bestuursrapportage 2022 annex 7e begrotingswijziging 2022 (315295) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. in te stemmen met de bijstelling van de begroting 2022 en de 

doorwerking hiervan op de meerjarenbegroting 2023-2025; 
2. de 7e begrotingswijziging 2022, waarin de financiële consequenties 

vanuit de 1e bestuursrapportage zijn verwerkt, vast te stellen. 
 

Raadsvoorstel 
Bedrijfsvoering 

11.  Kaderbrief 2023 (325877) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2023. 
2. Kennis te nemen van de actualisering/bijstelling meerjarenbegroting 

2023-2026. 
3. Kennis te nemen van de uitwerking gevolgen regeerakkoord/startnota. 
4. Voor de begroting 2023 voor wat betreft de uitwerking van het 

regeerakkoord/startnota uit te gaan van het scenario behoedzaam. 
5. De uitgangspunten voor de begroting 2023 vast te stellen. 
 
 
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Bedrijfsvoering 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

12.  Vaststelling bestemmingsplan 'Slagharen, herontwikkeling Herenstraat 45-
47' (bouw woningen en appartementen op terrein Zwarte Markt Slagharen) 
(320624) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
• Het bestemmingsplan 'Slagharen, herontwikkeling Herenstraat 45-47' 

gewijzigd vast te stellen in die zin dat in de regels de aan te houden 
afstand tot de zijdelingse perceelsgrens komt te vervallen en dat de 
maximale oppervlakte aan bijgebouwen wordt verhoogd van 60 m² naar 
90 m², een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
toelichting, regels en verbeelding en overeenkomstig de elektronische 
versie (NL.IMRO.0160.0000BP00370-VG01. 

• Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten 
anderszins verzekerd is. 

 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

13.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 10 mei 2022 (326103) 
 
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. 24 mei 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
 
 


	Openbaar

