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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Uitvoeringsplan SUWI 2022-2023 Arbeidsmarktregio Regio Zwolle (287814) 
 
Besluit: 
De geactualiseerde samenwerkingsafspraken voor de arbeidsmarktregio Regio 
Zwolle, zoals geformuleerd in het Uitvoeringsplan SUWI 2022-2023 te 
bekrachtigen. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Opknap, verduurzamen en beperkt aanpassen gebouw Spartelvijver Sibculo 
(286269) 
 
Besluit: 
• Het spartelvijvergebouw op te nemen als onderdeel van de vaste 

gebouwvoorraad. 
• De kosten voor uitvoering van groot onderhoud aan het gebouw vanaf 2022 

te dekken vanuit de voorziening groot onderhoud. Dit wordt verwerkt bij de 
actualisatie van het onderhoudsplan. 

• Het gebouw op te knappen, te verduurzamen en beperkt aan te passen voor 
een totaal bedrag van € 76.000 incl. BTW. 

• Deze kosten te dekken uit een reeds beschikbaar gesteld krediet van € 36.000 
aangevuld met een bedrag van € 40.000 te financieren uit de voorziening 
groot onderhoud. 

• Bovenstaande te verwerken in de 1e berap. 
• De uitvoering van de werkzaamheden op korte termijn op te starten, 

vooruitlopend op de vaststelling van de 1e berap. 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

3.  Benoemingsbesluit Ambtenaren van de Burgerlijke Stand van de gemeente 
Hardenberg (286073) 
 
Besluit: 
De in het besluit genoemde personen te benoemen als Buitengewoon 
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS). 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

4.  Zondagsopenstelling overige winkels 2022 (284963) 
 
Besluit: 
In te stemmen met bijgaand aanwijzingsbesluit, waarmee voor de overige 
winkels voor de desbetreffende kernen in de gemeente Hardenberg de 
mogelijkheid wordt geboden om voor maximaal 10 zondagen in 2022 tussen 
13.00 uur en 17.00 uur geopend te zijn. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Exploitatiebijdrage Stichting Beheer zwembad Onder Ons 2022 (281572) 
 
Besluit: 
Akkoord te gaan met een exploitatiebijdrage 2022 van € 156.000. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

6.  Project Verwaarden Groene Reststromen (VGR) (281218) 
 
Besluit: 
1. De samenwerking met de Gebiedscoöperatie Zuid-West Drenthe (GCZWD) 

gedurende de ontwikkelfase van het project voort te zetten. 
2. Ter dekking van de ontwikkelkosten van de gebiedscoöperatie een bijdrage 

van € 10.000,- te verlenen. 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

7.  Aanwijzen toezichthouders Sportvisserij Oost-Nederland (SON) voor 
Afvalstoffenverordening (279532) 
 
Besluit: 
Toezichthouders/opsporingsambtenaren in dienst van Sportvisserij Oost-
Nederland aan te wijzen als toezichthouder op grond van de 
Afvalstoffenverordening. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

8.  Vaststellen omgevingsvergunning perceel Elfde Wijk 13a in Heemserveen 
(uitbreiding van het aantal legkippen) (276836) 
 
Besluit: 
1. Een omgevingsvergunning met voorschriften te verlenen voor de activiteiten 

in strijd regels ruimtelijke ordening en milieu voor het houden van 31.000 
extra kippen op het perceel Elfde Wijk 13a in Heemserveen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

9.  Raadsbrief Samen Door actieplan 1 (279257) 
 
Besluit: 
In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over Samen Door 
middels bijgevoegde raadsbrief. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

10.  Geluidsproblematiek N34 (278176) 
 
Besluit: 
1. kennisnemen van de geluidsproblematiek rondom de N34 en hierover de raad 

informeren door middel van bijgevoegde concept raadsbrief; 
2. de provincie Overijssel verzoeken om op korte termijn een 

informatiebijeenkomst te organiseren voor onze inwoners. 
 

Brief/ memo 
Openbaar Gebied 

11.  Beantwoording schriftelijke vervolgvragen fractie OpKoers.nu - 
leerlingenvervoer (287397) 
 
Besluit: 
De schriftelijke vervolgvragen van de fractie van OpKoers.nu over het 
leerlingenvervoer met bijgevoegde brief te beantwoorden. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

12.  Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerweg 16, 
Kosseweg 8 en Veldingerveldweg 26’ (bouw woning bij Hardenbergerweg 16 
Brucht onder sloopvoorwaarde) (281416) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerweg 16, 

Kosseweg 8 en Veldingerveldweg 26' met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.0000BP00382-VG01 vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

13.  Benoeming stadsbouwmeester (266167) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Met ingang van 1 januari 2022, tot de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet, de heer ir. H. Korteweg als stadsbouwmeester te benoemen 
voor een periode van maximaal 3 jaar. 

2. De benoeming van de heer M. Eijkelkamp met ingang van 1 januari 2022 in te 
trekken. 

 
 
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

14.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 15 februari 2022 (288210) 
 
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. 8 maart 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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