
 
 
 

Openbaar 

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 420537 

Vergaderdatum 22 november 2022 

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

Afwezig I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris 
 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Voordracht nieuw lid Participatieraad Hardenberg (416847) 
 
Besluit: 
1. De heer J. Breukelman te benoemen als lid van de Participatieraad 

Sociaal Domein Hardenberg voor de periode van 22 november 2022 tot 
22 november 2026. 

2. De Participatieraad en de heer J. Breukelman schriftelijk op de hoogte te 
brengen van dit besluit. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Subsidieverlening uitbreiding CBS De Fontein (416700) 
 
Besluit: 
1. in te stemmen met het bijgevoegde bouwplan voor de uitbreiding van 

CBS De Fontein te Lutten als bedoeld in art.104 Wet op het primair 
onderwijs; 

2. maximaal € 402.000,- subsidie te verlenen aan de Vereniging Voor 
Christelijk Nationaal Basisonderwijs te Lutten voor de realisatie van 
voornoemd bouwplan; 

3. de bijgevoegde beschikking te zenden aan het schoolbestuur; 
4. de overschrijding van het krediet voor de uitbreiding met € 70.000,-, 

resulterend in een toename van de kapitaallasten met € 2.800,- 
structureel, te verwerken in de eerste budgetrapportage van 2023. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

3.  Bijdrage voor vervangen toplaag tennisbanen De Boshoek (416676) 
 
Besluit: 
een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor renovatie van de 
toplagen van de tennisbanen op sportpark De Boshoek. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

4.  Verlengen regionale samenwerking Wmo en samenwerking Zilveren Kruis 
(395761) 
 
Besluit: 
1. De intergemeentelijke samenwerking Wmo met 4 jaar te verlengen tot 

en met 2026. 
2. In 2023 de samenwerking met Zilveren Kruis en de intergemeentelijke 

samenwerking Wmo regionaal te evalueren en daarmee de mogelijkheid 
tot aanpassing van de invulling van de samenwerking én van de nieuwe 
samenwerkingsagenda. 

3. Ten behoeve van deze intergemeentelijke samenwerking Wmo voor de 
jaren 2023 t/m 2026 financiële middelen beschikbaar te stellen tot een 
bedrag van maximaal van € 14.255,80 per jaar (prijspeil 2023, jaarlijks 
vindt er een indexatie plaats). 

4. Ten behoeve van de voortzetting van de samenwerking binnen de 
Regionale Zorgalliantie voor 2023 nog eenmalig een bedrag beschikbaar 
te stellen van € 1.134,00. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

5.  Bezwaarschrift RVO inzake subsidie warmtepomp (419620) 
 
Besluit: 
1. Te besluiten om bezwaar te maken tegen de afwijzing van de subsidie-

aanvraag voor plaatsing van een warmtepomp in Theater de 
Voorveghter. 

2. De heer J. Lambers als behandelend ambtenaar eenmalig te 
mandateren om het bezwaarschrift namens de burgemeester in te 
dienen. 

 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

6.  Exploitatiebijdrage Turn en Sportcentrum Hardenberg (351041) 
 
Besluit: 
1. Turn en Sportcentrum Hardenberg (TSH) van 2023 t/m 2025 een 

jaarlijkse exploitatiebijdrage toe te kennen van € 10.000 ter dekking van 
de accommodatie kosten. 

2. De mogelijke bijdrage voor de periode daarna laten afhangen van de 
uitkomst van het onderzoek naar een toekomstbestendige turn 
accommodatie. 

3. Een éénmalige bijdrage toe te kennen van € 40.000 teneinde de 
schuldenlast te verlagen en de exploitatie 2022 sluitend te krijgen. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

7.  Rapport Luchtvervuiling Overijssel 2019 (416229) 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het rapport luchtvervuiling 

Overijssel 2019. 
2. De raad te informeren over de uitkomsten. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

8.  Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan "Buitengebied 
Hardenberg, Rheezerveenseweg 61 Rheezerveen” (bouw 
compensatiewoning) (416268) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE RAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. Het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Rheezerveenseweg 61 

Rheezerveen' 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.0160.0000BP00386-OW01). Deze versie van het 
bestemmingsplan wordt omgezet naar een vastgestelde versie met het 
planidentificatienummer NL.IMRO.0160.0000BP00386-VG01. 

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.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 15 november 2022 (420552) 
 
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. 29 november 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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