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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 315344 

Vergaderdatum 26 april 2022 

Aanwezig M.W. Offinga, burgemeester 
M. Breukelman en A.H. te Rietstap, wethouders 
G.D. van Lenthe, loco-secretaris 

Afwezig M. Looman, wethouder 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris 
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 

 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Inkoop B1- en Z-route Inburgering bij het Alfa College (314644) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het inkopen van de B1 en de Z-route bij het Alfa 

College voor een trajectprijs van € 8.500, respectievelijk € 11.500 per 
inburgeraar op grond van de in de raamovereenkomst opgenomen 
afspraken. 

2. De raamovereenkomst aan te gaan voor twee jaar met een optie tot 
verlenging van één jaar. 

3. Burgemeester de portefeuillehouder M. Looman volmacht te geven voor 
het tekenen van de Raamovereenkomst. 

4. De ondertekening van de raamovereenkomst via een officieel moment te 
laten plaatsvinden. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Moeshoekweg 10 
Slagharen' voor het toepassen van het beleid Erven met kwaliteit waarbij 
gedeeltelijk een woonbestemming en gedeeltelijk een bedrijfsbestemming 
wordt toegepast (312307) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde. 
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 

Hardenberg, Moeshoekweg 10 Slagharen' met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.0000BP00383-OW01. 

3. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere 
grenswaarde gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen. 

4. Geen milieueffectrapport te laten maken. 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

3.  Vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, 
Dedemsvaartseweg-Noord 174 Lutten” (omzetting van de agrarische 
bestemming naar een bedrijfsbestemming met sanering van 
landschapsontsierende bedrijfsgebouwen) (303777) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Dedemsvaartseweg-

Noord 174 Lutten”, ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit 
besluit behorende verbeelding, regels en toelichting met als 
elektronische planversie NL.IMRO.0160.0000BP00224-VG01 en als 
ondergrond (O_NL.IMRO.0160.0000BP00224.dwg). 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

4.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 19 april 2022 (315352) 
 
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. 10 mei 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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