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Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Ontwerpbestemmingsplan 'Hardenberg, bouw van twee woningen hoek De 
Brink-Heemsermarsweg' (344703) 
 
Besluit: 
• In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Hardenberg, 

bouw woningen hoek De Brink-Heemsermarsweg'. 
• Geen MER op te stellen en geen m.e.r.-procedure te doorlopen. 
• Het ontwerp van het bestemmingsplan voor een periode van zes weken ter 

inzage te leggen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Vergoedingen beschermd wonen per 1 mei 2022 (344200) 
 
Besluit: 
1. De bijlage 2 bij het uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en 

Jeugdhulp 2019, ‘de vergoedingenlijst beschermd wonen regio IJssel-Vecht 
2022’ vast te stellen en deze met terugwerkende kracht per 1 mei 2022 in 
werking laten treden. 

2. De bijlage 2, behorende bij het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke 
ondersteuning en Jeugdhulp 2019 van gemeente Hardenberg 2021 per 1 mei 
2022 in te trekken. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

3.  Aanpak discriminatie in de gemeente Hardenberg (339843) 
 
Besluit: 
1. Een basissubsidie van € 27.821,- te verlenen aan antidiscriminatievoorziening 

Vizier. 
2. het actieplan tegen discriminatie vast te stellen, voor de uitvoering € 15.000,- 

beschikbaar te stellen en het actieplan als actieve informatie naar de raad te 
sturen. 

3. De gelden vanuit de stelpost discriminatie over te hevelen naar de 
kostenplaats ‘inclusieve samenleving’.  

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

4.  Beslissing op bezwaar tegen de omgevingsvergunningen voor het kappen van 
enkele bomen in het park nabij de kruising Meppelerweg 2 en de Zwolseweg in 
Balkbrug (337395) 
 
Besluit: 
1. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften de bezwaarschriften 

van bezwaarmaker – gericht tegen de omgevingsvergunningen voor het kappen 
van enkele bomen in het parkje ter plaatse van de kruising Meppelerweg 2 en de 
Zwolseweg te Balkbrug (V2021-1350 en V2021-1351) verleend op 16 februari 
2022 – niet-ontvankelijk te verklaren. 

2. De reactie van bezwaarmaker op het advies en het verslag van de commissie 
bezwaarschriften ter kennisgeving aan te nemen en toe te voegen aan het 
dossier. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Extra subsidie HeuveltjesBosBad 2022 (329417) 
 
Besluit: 
1. De Stichting beheer HeuveltjesBosBad een extra subsidie te verlenen in 2022 

van € 129.000 voor de tegenvallende exploitatiejaren en gedane 
vervangingsinvesteringen. 

2. Een besluit over de effecten van de gestegen energielasten te nemen bij 
behandeling van de tweede bestuursrapportage. 

3. In gesprek te gaan met het bestuur over de subsidieafspraken voor de langere 
termijn. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

6.  Jaarverantwoording kinderopvang 2021 (328879) 
 
Besluit: 
1. De jaarverantwoording kinderopvang 2021 gemeente Hardenberg vast te 

stellen (bijlagen 1 t/m 3 ). 
2. De jaarverantwoording 2021 aan de Inspectie van het Onderwijs beschikbaar 

te stellen. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

7.  Besluit op bezwaar inzake weigering parkeervergunning (315176) 
 
Besluit: 
1. Het bezwaarschrift van bezwaarmaker, op basis van de Parkeerverordening 

2008 en het Uitvoeringsbesluit Parkeren 2013, ongegrond te verklaren. 
2. Het eerdere besluit van 14 juni 2021 inhoudelijk te handhaven en daarbij de 

juiste juridische grondslag op te nemen (in dit geval de verordening van 2008 
en het Uitvoeringsbesluit Parkeren 2013). 

 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

8.  Startnotitie evaluatie gebiedsproces pilotproject windenergie Bergentheim, 
Kloosterhaar en Sibculo (305223) 
 
Besluit: 
1. De raad te informeren over de evaluatie gebiedsproces pilotproject 

windenergie Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo met bijgaande raadsbrief, 
en 

2. om onderzoeksbureau I&O research B.V. uit Enschede definitief de opdracht 
te gunnen voor de uitvoering van de evaluatie. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

9.  Beantwoording raadsvragen compensatie energiekosten (345282) 
 
Besluit: 
Bijgevoegde brief te verzenden aan de raad. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

10.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA Stuw Junne (344774) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de beantwoording de schriftelijke vragen fractie CDA inzake 
Stuw Junne. 
 

Brief/ memo 
Openbaar Gebied 

11.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 21 juni 2022 (347673) 
 
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. 5 juli 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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