
 
 
 

Openbaar 

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 411063 

Vergaderdatum 1 november 2022 

Aanwezig M.W. Offinga, burgemeester  
M. Breukelman, L.L. Verschuur, W.E. ten Kate, wethouders  
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris  
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 

Afwezig A.H. te Rietstap, wethouder 
 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Subsidie Hospice 't Huis aan de Vecht (407835) 
 
Besluit: 
een subsidie van € 25.000,- te verlenen aan Hospice 't Huis aan de Vecht 
voor de realisatie van een derde kamer en uitbreiding van de huiskamer. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Adopteren namen Holocaust monument (407212) 
 
Besluit: 
1. Voor het adopteren van namen in het Holocaust monument van Joodse 

mensen in Amsterdam, die in Hardenberg zijn geboren en/of hebben 
gewoond en die ten tijde van de 2e wereldoorlog zijn weggevoerd, een 
eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen van € 8.500,00. 

2. Dit bedrag eenmalig voor het jaar 2022 ten laste te brengen van de 
kostenplaats 462000100 (Fonds maatschappelijke initiatieven). 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

3.  Arrest hoge raad aangaande “coronapandemie en huurkorting” (400055) 
 
Besluit: 
• in lijn met het arrest van de hoge raad in te stemmen met het 

verstrekken van eenmalige huurkorting aan huurders van gemeentelijk 
vastgoed die hiervoor een verzoek hebben ingediend; 

• hiervoor de regeling te hanteren zoals is opgenomen in bijlage 1, voor de 
periode 1 juni 2020 tot en met 31 maart 2022; 

• te constateren dat de financiële gevolgen, naar verwachting een 
incidenteel nadeel van € 25.000, reeds zijn verwerkt in de 2e berap, die 
ter besluitvorming is voorgelegd aan de raad. 

 
 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

4.  Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg, De Veenderij 18 
Dedemsvaart" voor het bouwen van een nieuwe woning (369854) 
 
Besluit: 
1. Geen milieueffectrapport te laten maken. 
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied 

Hardenberg, De Veenderij 18 Dedemsvaart". 
3. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter 

inzage te leggen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Evaluatie Eindmusical 2022 (410747) 
 
Besluit: 
1. in te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over de 

evaluatie van de 'Eindmusical, een brug naar Hardenbergse cultuur' in 
2022; 

2. ook voor 2023 budget beschikbaar te stellen en dit financieel te 
verwerken bij de eerste bestuursrapportage 2023. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

6.  Proces aanpak Gemeentelijk Grondstoffen Plan / Afwijking inkoop & 
aanbestedingsbeleid (389231) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsbrief over het op te stellen 

Gemeentelijk Grondstoffen Plan. 
2. In afwachting van het nieuw op te stellen Gemeentelijk Grondstoffen 

Plan gemotiveerd af te wijken van het inkoop en aanbestedingsbeleid 
van de gemeente Hardenberg door het sluiten van een 1-op-1 
overeenkomst met Kringloop Hardenberg tot en met 2024. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Verantwoordingsverslag Archief- en informatiebeheer 2022 (311845) 
 
Besluit: 
Het verantwoordingsverslag Archief- en Informatiebeheer 2022 vast te 
stellen, ter kennisname aan te bieden aan de raad en door te geleiden naar 
Gedeputeerde Staten van Overijssel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

8.  Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Broekdijk 81/81a, Bruchterveld en Kanaalweg Oost tussen 53 
en 54, Bergentheim (bouw compensatiewoning op perceel Kanaalweg Oost 
tussen 53 en 54 in Bergentheim) (406435) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. Het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Broekdijk 81/81a, 

Bruchterveld en Kanaalweg Oost tussen 53 en 54, Bergentheim' 
ongewijzigd vast te stellen, een en ander overeenkomstig de bij dit 
besluit behorende toelichting, regels en verbeelding en overeenkomstig 
de elektronische versie op www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0160.0000BP00387-OW01). 

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

 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

9.  Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Hardenberg, naast Hoogenweg 32 Hoogenweg' (bouw extra woning) 
(406503) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. Het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, naast Hoogenweg 

32 Hoogenweg' ongewijzigd vast te stellen, een en ander 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en 
verbeelding en overeenkomstig de elektronische versie op 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0160.0000BP00395-OW01). 

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

 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

10.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 25 oktober 2022 (411079) 
 
Besluit: 
Het college gaat akkoord met de besluitenlijst. 

Besluitenlijst 
Concernstaf 

 

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Hardenberg d.d. 8 november 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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