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Zaaknummer 352282 

Vergaderdatum 5 juli 2022 

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

 
 
 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Ruimte voor spelen en bewegen (351772) 
 
Besluit: 
1. Onder nieuw beleid de volgende bedragen op te nemen voor 

speelruimtebeleid en e.e.a. te betrekken bij de integrale afweging rond de 
behandeling van de begroting 2023: 
a. een bedrag van € 297.000 per jaar structureel voor vervanging en 

vernieuwing van sport- en speelvoorzieningen in de bestaande wijken; 
b. een bedrag ad € 60.000 per jaar voor uitbreiding van de formatie met 0,5 

fte voor uitvoering van het speelruimtebeleid; 
c. een bedrag ad € 38.800 per jaar om de bestaande regeling voor 

speeltuinsubsidie nieuw leven in te blazen. 
2. Het speelruimteplan af te ronden en na de zomer aan te bieden aan de raad. 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

2.  Verzoek om procesbesluit – zaak Hardenberg – Kumpen N.V. (351103) 
 
Besluit: 
Verweer te voeren in de procedure die Kumpen nv heeft aangespannen tegen de 
gemeente Hardenberg, inzake de meervoudig onderhandse 
aanbestedingsprocedure ‘Reparatie en renovatie riolering Hardenberg en 
Ommen 2022-2027’. 
 
Door het ondertekenen van: 
Procesbesluit Hardenberg – Kumpen N.V. 
 
De advocaten: Mevrouw F. Selmani en de heer F. Stoop van C.M.S. Nederland 
kunnen en willen de gemeente Hardenberg bijstaan en verdedigen in deze 
procedure. 
 
 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

3.  Voorschot subsidie 2022 Future Farm (346705) 
 
Besluit: 
• kennis te nemen van de behaalde resultaten en de ontwikkeling van de 

Stichting Future Farm; 
• een tweede en laatste voorschot van € 75.000,- te verstrekken. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

4.  Continuering RE-ACT! (319425) 
 
Besluit: 
1. RE-ACT! te bestendigen en een structureel karakter te geven door deze te 

verankeren in de ambtelijke organisatie. 
2. De functie van ketenregisseur vanaf 1 januari 2023 structureel te maken voor 

8 uur per week, hiervoor € 19.185 structureel beschikbaar te stellen. 
3. De ketenregisseur binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente 

Hardenberg te positioneren, waarbij onderzocht wordt in hoeverre deze 
functie gecombineerd kan worden met de te introduceren functie van 
procesregisseur (zaak 308921). 

4. Structureel budget beschikbaar te stellen ter hoogte van € 20.000 voor 
interventies en acties binnen RE-ACT!.  

5. Het totale structurele budget van € 39.185 ten laste van algemene middelen 
te laten komen, te verwerken bij de begroting 2023 en e.e.a. te betrekken bij 
de integrale afweging rond de begroting. 

 

Collegevoorstel 
Concern 

5.  Samenwerkingsconvenant RE-ACT! (328949) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het samenwerkingsconvenant. 
2. Het samenwerkingsconvenant te ondertekenen. 
 

Collegevoorstel 
Concern 

6.  Inzet procesmanager (308921) 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het advies van het Instituut voor Publieke Waarden 

(IPW). 
2. In te stemmen met het invoeren van de AVE-methodiek voor op- en 

afschalen. 
3. In te stemmen met de aanstelling van een procesregisseur voor de periode 

2022 tot en met 2026 en e.e.a. in 2026 te evalueren. 
4. Te onderzoeken in hoeverre deze functie is te combineren met de functie van 

ketenregisseur (zaaknr. 319425) 
5. In het kader van nieuw beleid een uitgewerkt financieel voorstel voor te 

leggen ter financiering van de procesregisseur. 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 
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7.  Bijdrage in de kosten van verhuizing van De Makelij in Dedemsvaart (327343) 
 
Besluit: 
een bijdrage te doen aan De Makelij in Dedemsvaart om de verhuizing mogelijk 
te maken van de Julianastraat 73/75 naar de Wisseling 20a van: 
1. € 50.000 vanuit de Detailhandel Structuurvisie; 
2. € 90.000 te melden bij de 2e Bestuursrapportage ten laste van de algemene 

middelen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

8.  Buurtbemiddeling (297984) 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de evaluatiepilot buurtbemiddeling Dedemsvaart. 
2. In te stemmen met het voorstel om het pilot buurtbemiddeling uit te rollen in 

de gehele gemeente Hardenberg en de financiering van de coördinatie van 
het project op te nemen in het contract met Stichting De Stuw. 

3. Voor de jaren 2023 en 2024 een bedrag van € 34.000 per jaar beschikbaar te 
stellen voor het project. 

4. Dit ten laste te brengen van de algemene middelen en dit te verwerken bij de 
begroting 2023 en meerjarenraming en e.e.a. te betrekken bij de integrale 
afweging rond de behandeling van de begroting 2023. 

5. Te kiezen voor uitvoeringsvariant 3 Het voortzetten van het project onder 
regie van de afdeling maatschappelijk domein. 

 

Collegevoorstel 
Concern 

9.  Jaarverslag Regio Zwolle 2021 (347615) 
 
Besluit: 
1. De raad te informeren over het Jaarverslag Regio Zwolle 2021 en de 

Governance van Regio Zwolle. 
2. De raad met bijgevoegde raadsbrief vragen of er belangstelling is voor een 

informatieve sessie over regionale samenwerking. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

10.  Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Hardenberg, Moeshoekweg 10 Slagharen' voor het toepassen van het beleid 
Erven met kwaliteit waarbij gedeeltelijk een woonbestemming en gedeeltelijk 
een bedrijfsbestemming wordt toegepast (348229) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. Het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Moeshoekweg 10, 

Slagharen' ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit 
behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de 
elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00383-VG01). 

2. Kennis te nemen van het door het college vastgestelde besluit hogere 
grenswaarde welke tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage wordt 
gelegd. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten over de 
in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 
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11.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 27 juni 2022 (352288) 
 
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. 12 juli 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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