
 
 
 

Openbaar 

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 407434 

Vergaderdatum 25 oktober 2022 

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

Afwezig A.H. te Rietstap, wethouder 
 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Ophoging subsidieplafond Subsidieregeling waardebon energiebesparende 
maatregelen woning (406439) 
 
Besluit: 
1. het subsidieplafond van de op 6 september 2022 vastgestelde 

Subsidieregeling waardebon energiebesparende maatregelen woning 
met € 200.000 op te hogen naar € 434.000; 

2. te bepalen dat de wijziging in werking treedt op de dag volgend op de 
bekendmaking daarvan. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Laadvisie elektrisch rijden (405199) 
 
Besluit: 
1. kennis te nemen van de stand van zaken van de laadvisie voor het 

elektrisch rijden; 
2. het plaatsen van proactieve palen te faciliteren door het nemen van 

bijgevoegde verkeersbesluiten. 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

3.  Het ongewijzigd vaststellen van het wijzigingsplan ‘Wijziging 
Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Dennenweg 1, Bergentheim’ 
voor het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming 
(403466) 
 
Besluit: 
1. Het wijzigingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Dennenweg 1 

Bergentheim’ met identificatienummer NL.IMRO.0160.WBP00054-VG01 
ongewijzigd vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten 
over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

4.  Nationaal Programma Onderwijs, de Hardenbergse aanpak NPO (405133) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de lokale aanpak van het Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO) 2022 – 2025, waarbij de essentie is dat de financiële 
middelen worden ingezet ten behoeve van het versterken van een 
Kansrijke Omgeving voor alle jeugdigen binnen Hardenberg en op het 
versterken van integrale samenwerking rondom jeugdigen die meer 
ondersteuning nodig hebben. 

2. Bij besluitvorming over concrete voorstellen het standaard mandaat 
besluit te volgen en daarmee de concern manager MD opdracht te geven 
dit tot uitvoering te brengen en over de concrete besteding van 
middelen af te stemmen met de portefeuillehouders jeugd en onderwijs. 

3. De gemeenteraad te informeren over de lokale aanpak door middel van 
een raadsbrief. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

5.  Planschadeverzoek Dorpsstraat 8 Kloosterhaar (403293) 
 
Besluit: 
1. De aanvraag om tegemoetkoming in planschade met betrekking tot de 

onroerende zaak Dorpsstraat 8 Kloosterhaar, conform het advies en de 
overwegingen van Langhout & Wiarda van 5 september 2022, 
ontvankelijk te verklaren en toe te wijzen. 

2. Een drempel voor het normale maatschappelijke risico van 4% toe te 
passen. 

3. Aan aanvrager een tegemoetkoming in planschade toe te kennen ten 
bedrage van € 4.000,-- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de 
datum van ontvangst van de aanvraag, d.d. 28 april 2022, tot aan de dag 
van uitkering van de tegemoetkoming. 

4. Over te gaan tot uitbetaling van de tegemoetkoming in planschade en 
restitutie van het betaalde drempelbedrag, na onherroepelijk worden 
van het besluit. 

5. De kosten te dekken uit de grondexploitatie “De Meerstal II”. 
6. De aanvrager in kennis te stellen van het besluit middels bijgaande 

antwoordbrief.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Jaarrekening en jaarverslag bibliotheek Hardenberg 2021, bekrachtiging 
voorlopige beschikking 2022 (398014) 
 
Besluit: 
1. op basis van het jaarverslag en de jaarrekening 2021 de subsidie aan 

Stichting Openbare Bibliotheken Hardenberg vast te stellen op  
€ 1.757.217; 

2. de subsidieverlening 2022 ad € 1.777.929 te bekrachtigen. 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

7.  Vaststellen jaarstukken 2021 Samen Doen Hardenberg bv (401195) 
 
Besluit: 
1. De jaarrekening en het jaarverslag Samen Doen Hardenberg bv 2021 

vast te stellen. 
2. Het bestuur van Samen Doen Hardenberg bv over 2021 ‘decharge’ te 

verlenen voor het gevoerde beleid en beheer. 
3. Het salaris van de directie van Samen Doen Hardenberg bv voor 2021 

vast te stellen op € 88.745, -. 
4. Na vaststelling van dit collegevoorstel de burgemeester hier uitvoering 

aan te laten geven door een Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
te houden en de bijbehorende notulen uit de bijlage te laten 
ondertekenen.  

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

8.  Planning werkbezoeken van college van B&W aan kernen, wijken en 
bedrijventerreinen in 2023 (396418) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de voorgestelde planning voor werkbezoeken van het 
college van B&W aan kernen, wijken en bedrijventerreinen in 2023. 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

9.  Inspraakreactie Reactie op het Fundament voor de nieuwe Omgevingvisie 
en Actualisatie Omgevingsvisie en -verordening 2022 (409862) 
 
Besluit: 
Akkoord te gaan met de verzending van de brief. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

10.  Vaststellen verordeningen Wmo en Jeugdhulp 2023 (373384) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
Onder gelijktijdige intrekking van de op 17 november 2019 vastgestelde 
‘Verordening Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente 
Hardenberg 2020’ de ‘Verordening Maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Hardenberg 2023’ en ‘Verordening Jeugdhulp gemeente 
Hardenberg 2023’vast te stellen.  
 

Raadsvoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

11.  Vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Haarweg tussen 
24 en 28 en Brinkweg 2/2a Bergentheim’ (rood voor rood) (396513) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. Te reageren op de zienswijze conform de zienswijzenota. 
2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Haarweg tussen 24 en 

28 en Brinkweg 2/2a Bergentheim’ met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.0000BP00392-VG01 gewijzigd vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

12.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 11 oktober 2022 (407452) 
 
Besluit: 
het college stelt de besluitenlijst vast. 
 

Besluitenlijst 
Concernstaf 

 

13.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 19 oktober 2022 (407459) 
 
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. 1 november 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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