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Vergaderdatum 4 april 2022 

Aanwezig M.W. Offinga, burgemeester  
M. Breukelman, A.H. te Rietstap, N.A.M. Lansink Rotgerink en M. Looman, wethouders  
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris  
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 

 
 
 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Beëindigen tijdelijke verruiming zondagsopenstelling supermarkten en andere 
voedselwinkels (304156) 
 
Besluit: 
De tijdelijke verruiming van de zondagsopenstelling van supermarkten en 
andere voedingswinkels die voorzien in de primaire levensbehoefte met ingang 
van 1 mei 2022 te beëindigen en weer volledig terug te vallen op de bepalingen 
van de Winkeltijdenverordening. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Verlening omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van 
een woonzorgvoorziening op het perceel Blanckvoortallee 4 in Hardenberg 
(301596) 
 
Besluit: 
De definitieve omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen van een 
woonzorgvoorziening op het perceel Blanckvoortallee 4 in Hardenberg te 
verlenen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Verlening omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van 5 
appartementen aan de Stationsstraat 25, 25a, 25b, 25c en 25d in Hardenberg 
(301583) 
 
Besluit: 
De definitieve omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen van 5 
appartementen aan de Stationsstraat 25, 25a, 25b, 25c en 25d in Hardenberg te 
verlenen. 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Uitwerking ondersteuningsaanpak energiearmoede op hoofdlijnen (299953) 
 
Besluit: 

• in te stemmen met de ondersteuningsaanpak energiearmoede; 

• het beschikbare budget als financieel kader in te zetten voor de uitvoering 
van de ondersteuningsaanpak; 

• de raad te informeren over deze aanpak middels bijgevoegde raadsbrief. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Afronding Vechtpark (297401) 
 
Besluit: 
1. Met instemming kennis te nemen van de nog te realiseren werkzaamheden in 

het Vechtpark Hardenberg, totale kosten € 232.000. 
2. De percelen kadastraal bekend gemeente Ambt-Hardenberg sectie AE 

nummers 1196 en 1197 aan te kopen en in eigendom te verwerven ten 
behoeve van de bescherming van de patrijs. 

3. De financiële consequenties (budgettair neutraal) van de nog uit te voeren 
werkzaamheden te verwerken in de jaarrekening 2021. 

 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

6.  Aanbestedingsadvies Inkoop Wmo maatwerkvoorzieningen en individuele 
voorzieningen Jeugdhulp 2023 (296156) 
 
Besluit: 
1.  In te stemmen met het aanbestedingsadvies Ambulante Jeugdhulp en Wmo 

begeleiding, voor de periode 2023-2024 (met de optie van drie keer 
verlenging met 2 jaar). 
Hierbij wordt: 

• ambulante Jeugdhulp en Wmo begeleiding via eenzelfde 
raamovereenkomst ingekocht waardoor tussen beide een verbinding 
wordt gemaakt; 

• het uitvoeringsproces voor de gemeente en Samen Doen voor Ambulante 
Jeugdhulp en Wmo begeleiding hetzelfde is, waardoor de administratieve 
lasten (na de implementatieperiode) lager worden; 

• de zorgaanbieders m.b.t. de gemeente Hardenberg een gezamenlijk 
aanbestedingsproces doorlopen voor Ambulante Jeugdhulp en Wmo 
begeleiding; 

• een beperkter aantal aanbieders gecontracteerd en; 

• de kwaliteit van hulp en ondersteuning aan inwoners versterkt en kunnen 
schaalvoordelen worden behaald. 

2. Bij significante afwijkingen ten opzichte van de te hanteren kostprijs wordt 
het college een separaat collegevoorstel voorgelegd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

7.  Handhaving i.v.m. niet voldoen aan kwaliteitsnormen WMO door zorgaanbieder 
de W.I.C. te Balkbrug (282425) 
 
Besluit: 

• aan de Centrale Toegang (GGD IJsselland) de instructie te geven om de 
aanvragen van cliënten beschermd wonen die hun PGB wensen te verzilveren 
bij zorgaanbieder de WIC te weigeren, zolang niet is gewaarborgd dat de 
ondersteuning veilig, doeltreffend en cliëntgericht is; 

• de overige aanvragen van inwoners die hun PGB WMO voorziening wensen te 
verzilveren bij zorgaanbieder de WIC eveneens te weigeren, zolang niet is 
gewaarborgd dat de ondersteuning veilig, doeltreffend en cliëntgericht is. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

8.  Raadsbrief n.a.v. motie vreemd - communicatie en planvorming windturbines 
(293128) 
 
Besluit: 
1. in te stemmen met bijgevoegde brief voor de gemeenteraad; 
2. in te stemmen met bijgevoegde inwonerbrief; 
3. in te stemmen met bijgevoegde brief voor de buurgemeenten in Nederland 

en Duitsland. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

9.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 29 maart 2022 (304760) 
 
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. 4 april 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
 

 


