
 
 
 

Openbaar 

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 394398 

Vergaderdatum 20 september 2022 

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

Afwezig M. Breukelman, wethouder 
 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Samenwerkingsovereenkomst Ruimte voor de Vecht 2023 - 2026 (389165) 
 
Besluit: 
• In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Ruimte voor de 

Vecht 2023 t/m 2026 en de samenwerking in dit verband voort te zetten. 
• Wethouder Te Rietstap door de burgemeester te laten machtigen de 

samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen tijdens de Vechtdaldag 
op 30 september 2022 in Zwolle. 

 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

2.  Centraal tellen van stemmen (373379) 
 
Besluit: 
In te stemmen met het centraal tellen van de uitgebrachte stemmen van de 
verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten van Overijssel, van het 
algemeen bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta en van het 
waterschap Vechtstromen in maart 2023. 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

3.  Eigendomsoverdracht voormalige scholen (259687) 
 
Besluit: 
1. gezamenlijk met het bestuur van OBS Klimop te De Krim te verklaren 

dat het gebouw en perceel van de school blijvend niet meer gebruikt 
worden voor het onderwijs; 

2. gezamenlijk met het bestuur van CBS 't Kompas te Radewijk te verklaren 
dat het gebouw en perceel van de school blijvend niet meer gebruikt 
worden voor het onderwijs; 

3. gezamenlijk met het bestuur van CBS De Wegwijzer te Schuinesloot te 
verklaren dat het gebouw en perceel van de voormalige school blijvend 
niet meer gebruikt worden voor het onderwijs; 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

Vervolgt punt 3. 
 
4. met het oog op de juridische eigendomsoverdracht van voornoemde 

gebouwen en percelen naar de gemeente de bijgevoegde akten ex  
art. 110 Wpo te ondertekenen. 

 

5.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD en CU inzake "Fietsers 
krijgen duwtje in de rug" (378519) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van fractie 
VVD en CU inzake "Fietsers krijgen duwtje in de rug". 
 

Brief/ memo 
Openbaar Gebied 

6.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 13 september 2022 (394405) 
 
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. 27 september 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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