
 
 
 

Openbaar 

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 276196 

Vergaderdatum 18 januari 2022 

Aanwezig M.W. Offinga, burgemeester 
M. Breukelman, A.H. te Rietstap, N.A.M. Lansink Rotgerink en M. Looman, wethouders 
J. Jonker, loco-secretaris 
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 

Afwezig I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris 
 
 
 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Vaststellen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het splitsen van 
de burgerwoning op de percelen Staarmansweg 6 en 6a in Slagharen (274715) 
 
Besluit: 
1. Een omgevingsvergunning met voorschriften te verlenen voor de activiteiten 

bouwen en handelen in strijd regels ruimtelijke ordening voor de splitsing van 
de burgerwoning op de percelen Staarmansweg 6 en 6a in Slagharen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Het ongewijzigd vaststellen van het wijzigingsplan 'Wijziging bestemmingsplan 
Buitengebied Hardenberg, Kiezelweg 23a Lutten' voor het toevoegen van een 
woning met sloopvoorwaarde (274703) 
 
Besluit: 
1. Het wijzigingsplan 'Wijziging bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, 

Kiezelweg 23a, Lutten' ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit 
besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de 
elektronische versie (NL.IMRO.0160.WBP00050-VG01). 

2. De beeldkwaliteitseisen vast te stellen die staan in het bij de regels 
behorende ruimtelijk kwaliteitsplan en welke in plaats komen van de regels 
uit de welstandsnota. 

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

 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

3.  Convenant beschermd wonen 2021 en 2022 (274529) 
 
Besluit: 
1. De herziene versie van het convenant regionale samenwerking beschermd 

wonen en maatschappelijke opvang regio IJssel - Vecht 2021 en 2022 vast te 
stellen. 

2. Het convenant regionale samenwerking beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang regio IJssel-Vecht met terugwerkende kracht per 1 
januari 2022 in werking te laten treden. 

3. De burgemeester voor te stellen om volmacht te verlenen aan wethouder M. 
Breukelman om de gemeente het convenant regionale samenwerking 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2021 en 2022 te 
ondertekenen.  

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

4.  Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van 5 
appartementen aan de Stationsstraat 25, 25a, 25b, 25c en 25d in Hardenberg 
(271263) 
 
Besluit: 
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen van 5 
appartementen aan de Stationsstraat 25, 25a, 25b, 25c en 25d in Hardenberg 
vast te stellen en de bijbehorende procedure op te starten. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Actualisering budgethoudersregeling en mandaat- en volmachtregelingen 
(271159) 
 
Besluit: 
1.  de geactualiseerde Budgethoudersregeling gemeente Hardenberg vast te 

stellen, onder intrekking van de bestaande regeling; 
 
Het college en de burgemeester besluiten: 
2.  de geactualiseerde Regeling mandaat en volmacht vast te stellen, onder 

intrekking van het geldende Delegatie- en mandaatbesluit 2001, beide voor 
zover het zijn bevoegdheden betreft; 

3.  de geactualiseerde Nadere regeling mandaat en volmacht vast te stellen, 
onder intrekking van de geldende regeling, beide voor zover het zijn 
bevoegdheden betreft; 

4. de geactualiseerde Regeling en Nadere regeling volmacht en mandaat 
rechtspositie werknemers gemeente Hardenberg vast te stellen, onder 
intrekking van de geldende regelingen, beide voor zover het zijn 
bevoegdheden betreft. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

6.  Uitwerking decembercirculaire 2021 gemeentefonds (270906) 
 
Besluit: 
• de uitkomsten van de decembercirculaire 2021, dat wil zeggen de na-

uitkering 2019 ad € 89.000 en de hogere uitkering 2021 ad € 1.026.000, te 
verwerken in de jaarrekening 2021. Dit laatste bedrag is inclusief de bedragen 
die in 2021 worden ontvangen voor taakmutaties (€ 366.000); voor het 
coronasteunpakket € 526.000) en decentralisatie-/integratie uitkeringen  
(€ 75.000); 

• er mee in te stemmen dat voor de bedragen die via deze circulaire in 2021 
worden ontvangen voor taakmutaties; coronasteunpakket en de 
decentralisatie-/integratie uitkeringen zo nodig bij de jaarrekening 2021 een 
voorstel voor resultaatbestemming kan worden gedaan; 

• de bedragen die in 2022 en volgende jaren worden ontvangen voor 
taakmutaties (2022 = € 509.000) en voor corona (€ 85.000) voorshands te 
reserveren in de vorm van een stelpost(en); 

• het bedrag dat in 2022 wordt ontvangen als gevolg van de bijstelling van de 
uitkeringsfactor, te weten € 120.000, aan het begrotingsresultaat 2022 toe te 
voegen; 

• de uitkomsten van de decembercirculaire 2021 voor de begroting 2022 en 
volgende jaren te verwerken via de 1e bestuursrapportage 2022. 

 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

7.  Uitvoering vervanging straatbomen Koningsvaren Dedemsvaart (270321) 
 
Besluit: 
1. De uitvoering van de vervanging van de straatbomen langs de Koningsvaren 

in Dedemsvaart niet op te schorten, maar door te laten gaan in het eerste 
kwartaal van 2022. 

2. Het budget mee te nemen als resultaatsbestemming in de jaarrekening van 
2021. 

 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

8.  Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van een 
woonzorgvoorziening op het perceel Blanckvoortallee 4 in Hardenberg (268266) 
 
Besluit: 
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen van een 
woonzorgvoorziening op het perceel Blanckvoortallee 4 in Hardenberg vast te 
stellen en de bijbehorende procedure op te starten. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

9.  Aanwijzing stembureaus Gemeenteraadsverkiezingen 14, 15 en 16 maart 2022 
(258514) 
 
Besluit: 
De stembureaus zoals vermeld in bijgevoegd besluit aan te wijzen voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022. 
 
 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

10.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA - ondersteuning GGD IJsselland 
(274534) 
 
Besluit: 
de schriftelijke raadsvragen van de CDA-fractie over het bieden van 
ondersteuning aan de GGD IJsselland met bijgevoegde brief te beantwoorden. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

11.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie OpKoers.nu - leerlingenvervoer 
(275552) 
 
Besluit: 
De schriftelijke raadsvragen van de fractie van OpKoers.nu over het 
leerlingenvervoer met bijgevoegde brief te beantwoorden. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

12.  Opvolging moties en amendement met betrekking tot energiefonds (270325) 
 
Besluit: 
• de opvolging van de moties en het amendement met betrekking tot 

Energiefonds te combineren in één nog nader uit te werken voorstel voor een 
ondersteuningsaanpak voor huishoudens met energiearmoede inclusief 
communicatie-aanpak; 

• de raad hierover te informeren middels bijgevoegde raadsbrief. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

13.  Onttrekking aan de openbaarheid van (een deel van) de Finlandweg 
(Hardenberg) (274159) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
Het zuidelijke gedeelte van de Finlandweg, over een lengte van ongeveer 100 
meter, gelegen binnen de bebouwde kom van Hardenberg, op het 
bedrijventerrein Broeklanden B, te onttrekken aan het openbaar verkeer. 
 

Raadsvoorstel 
Openbaar Gebied 

14.  Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Radewijkerweg 43 
Radewijk’ (van agrarisch naar wonen met bouw woning onder sloopvoorwaarde) 
(274140) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Radewijkerweg 43 

Radewijk' met identificatienummer NL.IMRO.0160.0000BP00379-VG01 
vast te stellen; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

15.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 11 januari 2022 (276203) 
 
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. 25 januari 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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