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Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Projecten Sport- en beweegakkoord 2022 (422532) 
 
Besluit: 
in te stemmen met de verstrekking van subsidies voor de uitvoering 
van projecten onder het Sport- en beweegakkoord, jaarschijf 2022, zoals 
weergegeven in de bijlage. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Verlenen omgevingsvergunning voor uitbreiding van de woning 
Spokenkampweg 2 te Brucht (419659) 
 
Besluit: 
de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bedrijfswoning 
Spokenkampweg 2 te Brucht te verlenen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Het ongewijzigd vaststellen van het wijzigingsplan ‘Wijziging 
Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Van Roijensweg 59 
Bergentheim" voor het wijzigen van een agrarische bestemming naar een 
woonbestemming (421633) 
 
Besluit: 
1. Het wijzigingsplan ‘Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied 

Hardenberg, Van Roijensweg 59 Bergentheim" met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.WBP00053-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.  Het ongewijzigd vaststellen van het wijzigingsplan ‘Wijziging 
Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Zestiende Wijk 15 
Dedemsvaart" voor het wijzigen van een agrarische bestemming naar een 
woonbestemming (418757) 
 
Besluit: 
1. Het wijzigingsplan ‘Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied 

Hardenberg, Zestiende Wijk 15 Dedemsvaart" met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.WBP00055-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 

5.  Houtskoolschets Provinciaal Programma Landelijk Gebied Overijssel 
(423884) 
 
Besluit: 
• een gezamenlijke reactie te geven namens de colleges van Dalfsen, 

Ommen en Hardenberg op de aanpak op hoofdlijnen van het Provinciaal 
Programma Landelijk Gebied Overijssel conform bijgaande concept-
brief; 

• de raad te informeren over de houtskoolschets voor het PPLG en de 
reactie hierop door middel van bijgaande concept-raadsbrief. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Indexatie huursom huurders gemeentelijk vastgoed (411672) 
 
Besluit: 
Voor een periode van 1 jaar de indexatie van huurders van bedrijfs-/ 
kantoorruimtes in gemeentelijke gebouwen te maximaliseren tot 3,3%, 
zijnde de maximale huurstijging voor de vrije woningsector. Hiermee wordt 
ten gunste van huurders afgeweken van de voorwaarden in afgesloten 
huurovereenkomsten.  
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

7.  Schriftelijke informatie actieplan één tegen eenzaamheid (424050) 
 
Besluit: 
de gemeenteraad per brief te informeren over "één tegen eenzaamheid". 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

8.  Controleprotocol voor de Accountantscontrole jaarrekening 2022 (422588) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE RAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
Het controleprotocol 2022 inclusief het normenkader 2022 vast te stellen. 
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Concern 
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9.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 22 november 2022 (424873) 
 
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. 6 december 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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