
 
 
 

Openbaar 

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 437717 

Vergaderdatum 20 december 2022 

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

 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Wijziging beleidsregels Werk en Inkomen 2023 (436814) 
 
Besluit: 
1. De volgende gewijzigde beleidsregels vast te stellen en per 1 januari 

2023 in werking te laten treden: 
• “Procedure inleveren maandelijks ROF/Mutatieformulier”, 
• “Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking bijstand”, 
• “Wanneer wordt toepassing gegeven aan de inkomstenvrijlating” en 
• “In aanmerking te nemen middelen voor draagkracht” 
• "Stappenplan berekening bijzondere bijstand" 

2. De hoogte van de reiskostenvergoeding voor minima vanuit re-
integratie en bijzondere bijstand per 1 januari 2023 af te stemmen op de 
belastingvrije reiskostenvergoeding die vanuit het Rijk bepaald is voor de 
jaren 2023 en 2024. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Duurzaam energie inkopen (436636) 
 
Besluit: 
1. De beantwoording van de motie groen gas vast te stellen en deze toe te 

zenden aan de Raad. 
2. Nieuwe, kort lopende, inkoopcontracten voor gas en elektriciteit af te 

sluiten met een uiterlijke einddatum van 31 december 2026. 
3. In het programma van eisen voor de aanbesteding van de 

inkoopcontracten op te nemen dat de gemeente per jaar zelfstandig kan 
kiezen voor het wel of niet aankopen van groencertificaten voor 
elektriciteit en gas. 

 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

3.  Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning Vilsterborg 1 Holtheme 
(het bouwen van een woning) (433943) 
 
Besluit: 
1. dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld; 
2. de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen voor het bouwen 

van een woning op het perceel Vilsterborg 1 in Holtheme. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

4.  Grondprijsbrief 2023 (433694) 
 
Besluit: 
1. De Grondprijzen voor gemeentelijke bouwgronden per 1 januari 2023 te 

actualiseren. 
2. De Grondprijsbrief 2023 vast te stellen en aan de Raad ter kennis te 

brengen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg Meester van 
Engbrinkstraat ong. Bruchterveld' voor de bouw van één woning onder 
voorwaarden (433203) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 

Hardenberg, Meester van Engbrinkstraat ong. Bruchterveld' met 
identificatienummer NL.IMRO.0160.0000BP00398-OW01. 

2. Geen milieueffectrapport te laten maken. 
3. Het ontwerp bestemmingsplan gedurende een periode van zes weken 

ter inzage te leggen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Benoeming 2 leden Commissie Bezwaarschrift (432755) 
 
Besluit: 
Mevrouw H.M. Plegt - Kuipers en de heer H. de Groot voor vier jaar te 
benoemen tot lid van de Commissie Bezwaarschriften. Ingangsdatum  
1 januari 2023. 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

7.  Herstelbesluit wijzigingsplan 'Wijziging bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Hardenbergerveldweg 3a, Hoogenweg' ten behoeve van het 
slopen van landschapsontsierende bebouwing en het bouwen van een 
compensatiewoning, waarbij het perceel een woonbestemming krijgt 
(428875) 
 
Besluit: 
1. Het wijzigingsplan 'Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied 

Hardenberg, Hardenbergerveldweg 3a, Hoogenweg' gewijzigd vast te 
stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en 
toelichting en overeenkomstig de elektronische versie 
(NL.IMRO.0160.WBP00046-VG02), in die zin dat: 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

Vervolg punt 7: 
 
• de beleidsnotitie Erven met kwaliteit die in het wijzigingsplan onder 

artikel 4.3.4 stond, is verwijderd als juridisch kader; 
• in de gehele toelichting en het ruimtelijk kwaliteitsplan is de 

beleidsnotitie Erven met kwaliteit niet meer genoemd; 
• uit de toelichting en het ruimtelijk kwaliteitsplan is verwijderd dat de 

bedrijfsloods moet worden gerenoveerd dan wel moet worden 
opgeknapt; 

• onder artikel 4.3 lid 4.3.1.2 is de toelichting op de definitie van 
landschapsontsierende bedrijfsgebouwen uit het moederplan (artikel 
1.73) overgenomen met daarbij aangegeven waarom de bedrijfsloods 
hier niet onder valt en de varkensstal wel (dit is ook opgenomen in het 
ruimtelijk kwaliteitsplan); 

• de tussenuitspraak is opgenomen als bijlage bij de toelichting. In 
artikel 9.3 is de conclusie van de tussenuitspraak en de reactie van het 
college van B&W (met de aanpassingen in het wijzigingsplan) 
opgenomen. 

2.  Bij gedeputeerde Staten van Overijssel een verzoek in te dienen om de 
bekendmaking van dit vaststellingsbesluit eerder te laten plaatsvinden 
dan is bepaald in artikel 3.8 Wro. 

 

8.  Uitvoeringsprogramma VTH 2023 (426814) 
 
Besluit: 
1. Het bijgevoegde Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhavingsuitvoeringsprogramma 2023 (VTH UP 2023) vast te stellen. 
2. Het bijgevoegde Uitvoeringsprogramma (inclusief jaaropdracht) voor de 

taken belegd bij de Omgevingsdienst IJsselland vast te stellen (VTH UP 
OD 2023). 

3. De raad het uitvoeringsprogramma toesturen met bijgevoegde 
raadsbrief. 

4. De provincie een afschrift te sturen in het kader van het interbestuurlijk 
toezicht. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

9.  Aanvragen preventieakkoord 2022 (426361) 
 
Besluit: 
1. in te stemmen met het verlenen van de uitvoeringssubsidies voor 2022 in 

het kader van het lokaal preventieakkoord; 
2. kennis te nemen van de aanvragen. 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

10.  Actualisatie Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid (GIBB) 2023-2026 
(426270) 
 
Besluit: 
• Het Strategisch Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid (GIBB) met 

bijlages vast te stellen. 
• Zich te committeren aan de 10 bestuurlijke principes voor 

informatiebeveiliging en hiermee sturing geven aan het onderwerp 
informatiebeveiliging. 

 

Collegevoorstel 
Concern 

11.  Ontwerpwijzigingsplan 'Wijziging bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Markeweg 1x Brucht' (vervangende bouw woning op andere 
plek op het perceel) (424136) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Wijziging 

bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Markeweg 1x Brucht’ met 
identificatienummer NL.IMRO.0160.WBP00058-OW01. 

2. Geen milieueffectrapport te laten maken. 
3. Het ontwerpwijzigingsplan gedurende een periode van zes weken ter 

inzage te leggen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

12.  Opdracht 2023 Samen Doen Hardenberg bv (423147) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de opdracht 2023 aan Samen Doen Hardenberg bv en 

het betaalbaar stellen van de gemeentelijke bijdrage aan Samen Doen 
Hardenberg bv van € 3.243.000 voor de structurele basisdienstverlening 
en extra € 96.000 voor de jeugdconsulenten bij huisartsen. 

2. De burgemeester voor te stellen volmacht te verlenen aan wethouder L. 
Verschuur-Otter tot het namens de gemeente ondertekenen van de 
opdracht 2023 aan Samen Doen Hardenberg bv. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

13.  De Pol 1a in Balkbrug beslissing op bezwaar (412701) 
 
Besluit: 
1. een beslissing op het bezwaarschrift - gericht tegen de besluiten van  

25 mei 2022 en 30 juni 2022 waarbij de begunstigingstermijnen van een 
opgelegde last onder dwangsom aan de eigenaar van het perceel De Pol 1a 
te Balkbrug zijn verlengd - te nemen; 

2. het bezwaarschrift op advies van de Commissie Bezwaarschriften 
ontvankelijk maar ongegrond te verklaren. 

 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

14.  Verhoging bijdrage pump track door stijgende grondstofprijzen (410290) 
 
Besluit: 
1. Fietscrossclub De Vaart een extra bijdrage van € 10.000,- te geven voor 

de aanleg van de pump track in Dedemsvaart. 
2. De extra bijdrage ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2022. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

15.  Subsidie voor voorzieningen sportaccommodaties (407778) 
 
Besluit: 
Een bedrag van in totaal € 12.923,86 aan subsidies te verlenen voor 
voorzieningen op sportaccommodaties. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

16.  Ondersteuning initiatieven duurzaam gas (387504) 
 
Besluit: 
1. Onder voorwaarden middelen te verstrekken voor de financiering van de 

voor de vergunning noodzakelijke onderzoeken en adviezen aan 
coöperatieve initiatieven van agrarische bedrijven voor de productie van 
duurzaam gas in de gemeente. De ondersteuning betreft de 
voorbereidingskosten, niet zijnde investeringskosten dan wel anderszins 
subsidiabele kosten. 

2. De bijdrage te verstrekken in de vorm van een lening tot het moment 
dat de coöperatie deze uit eigen inkomsten kan terugbetalen. 

3. Op verzoeken om financiële ondersteuning per aanvraag door het 
college een besluit te laten nemen. 

4. Coöperatie “Groen Gas Ommerkanaal” U.A. met bijgaande brief te 
informeren dat in de kosten voor vergunning- en SDE++ aanvraag tot 
een maximum van € 15.310,-, in de vorm van een lening, wordt 
bijgedragen tot het moment dat de coöperatie deze uit eigen inkomsten 
kan terugbetalen. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

17.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD - vergunningen PAS-melders 
(433499) 
 
Besluit: 
De schriftelijke raadsvragen van de VVD-fractie over de vergunningen van 
PAS-melders per brief te beantwoorden. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

18.  Beantwoording schriftelijke vragen BBCH over het winningsbesluit gasveld 
Collendoorn en raad informeren over dit winningsbesluit (436654) 
 
Besluit: 
1. De brief van BBCH te beantwoorden conform bijgevoegde conceptbrief. 
2. De raad informeren over het instemmingsbesluit van de staatssecretaris 

conform bijgevoegde raadsbrief en een afschrift van deze brief 
vervolgens ook toesturen aan de plaatselijke belangen. 

 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

19.  Procesbrief aan omwonenden Rollepaal Oost m.b.t. ontwikkelingen van het 
bedrijventerrein Rollepaal Oost (431783) 
 
Besluit: 
Bijgaande brief te versturen aan de omwonenden van Rollepaal Oost. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

20.  Raadsbrief subsidieverlening activiteiten AZC (436882) 
 
Besluit: 
De raad per brief te informeren over het verloop van de verlening van de 
subsidies 2023 voor activiteiten voor de bewoners van het AZC. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

21.  Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Stadsfront 
Gramsbergen’ (het aanleggen van een stadsfront met een halve meander en 
recreatieve voorzieningen langs de Vecht ten noorden van Gramsbergen) 
(432992) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE RAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. Te reageren op de zienswijzen conform de zienswijzennota. 
2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Stadsfront 

Gramsbergen’ met identificatienummer NL.IMRO.0160.0000BP00409-
VG01 gewijzigd vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

22.  Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Nevengeul De 
Haandrik - Gramsbergen’ (432968) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE RAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. Te reageren op de zienswijzen conform de zienswijzennota. 
2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Nevengeul De 

Haandrik - Gramsbergen’ met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.0000BP00408-VG01 gewijzigd vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

23.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 13 december 2022 (437959) 
 
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. 10 januari 2023. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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