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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 297384 

Vergaderdatum 22 maart 2022 

Aanwezig M.W. Offinga, burgemeester 
M. Breukelman, A.H. te Rietstap en N.A.M. Lansink Rotgerink, wethouders 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris 

Afwezig M. Looman, wethouder 
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 

 
 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Evaluatie en jaarverslag afdoening Wobverzoeken 2021 (296834) 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van het jaarverslag en de evaluatie van de wijzen van afdoening 
van Wob-verzoeken in 2021. 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

2.  Invoering Wet open overheid (296742) 
 
Besluit: 
1. kennis te nemen van en in te stemmen met het plan van aanpak invoering Wet 

open overheid (Woo) per 1 mei 2022 en twee besluiten te nemen om mede 
gestalte te geven aan de invoering (zie: 2 en 3); 

2. per 1 mei 2022 mandaat te verlenen aan de Concernmanager Bedrijfsvoering 
om namens het college besluiten op grond van de Woo te nemen; 

3. de functionaris met functiecode 07603 (vakspecialist A juridische zaken 
Bedrijfsvoering/PJC) aan te wijzen als 'Woo-contactpersoon' als bedoeld in 
artikel 4.7 Woo. 

 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

3.  Aanbrengen permanente valbeveiliging op daken gemeentelijk vastgoed (293308) 
 
Besluit: 
• In te stemmen met het aanbrengen van permanente valbeveiliging op 

gemeentelijk vastgoed. 
• Twee kredieten beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van permanente 

valbeveiliging: 
1. Voor sportaccommodaties € 151.000 met een kapitaallast van € 8.305 per 

jaar. 
2. Voor overige gebouwen € 216.000 met een kapitaallast van € 11.880 per 

jaar. 
• De financiële consequenties te verwerken via 1e bestuursrapportage. 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Convenant gebruik infrastructuur ten behoeve van openbaar vervoer (293838) 
 
Besluit: 
1. in te stemmen met het convenant; 
2. wethouder Te Rietstap te machtigen om de overeenkomst tijdens het 

bestuurlijk overleg mobiliteit van 24 maart 2022 te ondertekenen.  
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

5.  Voorontwerp bestemmingsplannen 'Hardenberg, Marslanden II, Ydenhoogte en 
Leehoogte' en 'Hardenberg, Marslanden II, De Velden' (287824) 
 
Besluit: 
• in te stemmen met het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Hardenberg, 

Marslanden II, Ydenhoogte en Leehoogte'; 
• in te stemmen met het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Hardenberg, 

Marslanden II, De Velden'; 
• voor beide plannen geen MER op te stellen en geen m.e.r.-procedure te 

doorlopen; 
• de beide bestemmingsplan ten behoeve van de inspraak ter inzage te leggen 

en relevante overleginstanties te informeren. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen (verplaatsen) van een 
werktuigenberging perceel Tilster 2 te Ane (292637) 
 
Besluit: 
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een werktuigenberging voor het 
perceel Tilster 2 te Ane te verlenen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Herstelbesluit omgevingsvergunning Langewijk 135 Dedemsvaart (280046) 
 
Besluit: 
In te stemmen met het verlenen van bijgaande omgevingsvergunning 
(herstelbesluit). 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

8.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 15 maart 2022 (297390) 
 
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. 29 maart 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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