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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 457775 

Vergaderdatum 24 januari 2023 

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

Afwezig W.E. ten Kate, wethouder 
 
 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Verlening omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen 
van een (bedrijfs)woning aan de Zwarte Dijk 38a in Lutten (453811) 
 
Besluit: 
De definitieve omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen van een 
(bedrijfs)woning op het perceel Zwarte Dijk 38a in Lutten te verlenen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Vaststellen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het splitsen 
van de burgerwoning op de percelen Kanaalweg-West 86 en 86a in 
Bergentheim (452570) 
 
Besluit: 
1. Een omgevingsvergunning met voorschriften te verlenen voor de 

activiteiten bouwen en handelen in strijd regels ruimtelijke ordening voor 
de splitsing van de burgerwoning op de percelen Kanaalweg West 86 en 
86a in Bergentheim. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Verlening omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het plaatsen 
van een torenkraan (hoogte 34 meter) op het perceel Noorwegenweg 6 in 
Hardenberg (452384) 
 
Besluit: 
De definitieve omgevingsvergunning ten behoeve van het plaatsen van een 
torenkraan (hoogte 34 meter) op het perceel Noorwegenweg 6 in 
Hardenberg te verlenen. 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

4.  Uitwerking decembercirculaire 2022 gemeentefonds (452358) 
 
Besluit: 
1. De cijfers van de decembercirculaire 2022 opnemen in de jaarrekening 

2022. 
2. De taakmutaties c.q. decentralisatie-uitkeringen zo nodig via 

resultaatbestemming overhevelen naar de begroting 2023.  
3. De gevolgen voor 2023 e.v. jaren te verwerken via de 1e 

bestuursrapportage 2023. 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

5.  Ontwerpwijzigingsplan ‘Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Zestiende Wijk 34 Dedemsvaart’ voor het wijzigen van de 
agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming (446185) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, 

Zestiende Wijk 34 Dedemsvaart’ met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.WPB00067-OW01. 

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

inzage te leggen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Toegang universitaire kennis en opleidingen (445889) 
 
Besluit: 
1.   Bijgevoegde raadsbrief te verzenden. 
2.   De motie van 9 november 2021 daarmee af te doen; deze luidt als volgt: 

Draagt het college op: Actief samen met andere gemeenten, bedrijven en 
instellingen, te lobbyen voor een universiteit in de regio Zwolle. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Benoeming leden van de stembureaus voor de verkiezingen voor Provinciale 
Staten en Waterschappen 2023 (442093) 
 
Besluit: 
1. de voorzitters, leden, reserves en tellers te benoemen zoals ze in het 

besluit (de bijlage) staan vermeld; 
2. de bevoegdheid tot het benoemen van nieuwe aanmeldingen en 

doorvoeren van wijzigingen in de indeling voor de verkiezingen voor 
Provinciale Staten en Waterschappen 2023 te mandateren aan de 
teamleider van het team Publieksdienst; 

3. de kosten te dekken uit het beschikbare budget voor verkiezingen en bij 
overschrijding, ondanks strakke sturing, deze te verwerken in de 2e 
bestuursrapportage 2023. 

 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

8.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 17 januari 2023 (457791) 
 
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. 31 januari 2023. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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