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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 398643 

Vergaderdatum 4 oktober 2022 

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

Afwezig M. Breukelman, wethouder 
 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Vaststellen Subsidieregeling scholing VE-certificering gemeente 
Hardenberg 2022 (2) (393984) 
 
Besluit: 
1. Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente 

Hardenberg 2018 vast te stellen: 
• de “subsidieregeling scholing VE-certificering gemeente Hardenberg 

2022 (2)”; 
• voor 2022 (2) een subsidieplafond van € 104.930 voor de VE-scholing 

Uk en Puk; 
• het aanvraagformulier 2022 (2) dat wordt verwerkt in het digitale 

subsidieloket. 
2.  De "Nadere regels delegatie, mandaat en volmacht gemeente 

Hardenberg" in die zin te wijzigen dat de algemeen directeur mandaat 
wordt verleend tot het nemen van besluiten op grond van deze regeling, 
met uitzondering van het vaststellen van het subsidieplafond op grond 
van art. 7 lid 1 van de regeling, met toestemming om ondermandaat te 
verlenen. 

3.  Het besluit tot ondermandaat direct door de algemeen directeur te laten 
ondertekenen. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Subsidie Brede Regeling Combinatiefuncties 2022-2023 (365344) 
 
Besluit: 
1. de subsidie "brede regeling combinatiefuncties" 2021-2022 vast te 

stellen voor 
• Stichting Sportservice groep (€ 40.000) 
• Stichting de Stuw (€ 40.000) 
• Cultuurkoepel Hardenberg (€ 30.000) 
• Bibliotheek Hardenberg (€ 30.000) 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

Vervolg punt 2. 
 

• Scholengemeenschap Nieuwe Veste (€ 20.000) 
• Scholengemeenschap Greijdanus College Hardenberg (€ 10.000) 
• Scholengemeenschap Vechtdal College Hardenberg (€ 20.000); 

2. deze partijen een voorschot op de subsidie 2022-2023 toe te kennen. 
 

3.  Onderzoek Brandweerkazerne Hardenberg (352949) 
 
Besluit: 
• Een oriënterend onderzoek op te starten waarmee inzichtelijk wordt 

gemaakt of nieuwbouw van de brandweerkazerne een te overwegen 
alternatief is ten opzichte van het in stand houden van het huidige 
gebouw voor een periode van 20 jaar. 

• Een bedrag van € 53.000 ter beschikking te stellen voor de uitvoering van 
het oriënterende onderzoek en deze kosten ten laste te brengen van het 
begrotingsresultaat 2022. 

• Te constateren dat de financiële gevolgen reeds zijn verwerkt in de 2e 
berap, die ter besluitvorming is voorgelegd aan de raad. 

 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

4.  Beantwoording dhr. Tamminga (N377) (391431) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de vraag van dhr. Tamminga. 
 

Brief/ memo 
Openbaar Gebied 

5.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA - rookvrije schoolpleinen 
(352888) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen PvdA 
fractie m.b.t rookoverlast vo-scholen Hardenberg. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

6.  Beantwoording schriftelijke  vragen fractie DOEN’22 – energielasten 
verenigingen (390187/398651) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen DOEN’22 
m.b.t. energielasten verenigingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

7.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 27 september 2022 (398644) 
 
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. 11 oktober 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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