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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Programma Eerlijke Kansen (280729) 
 
Besluit: 
1. Het voornemen uit te spreken in te stemmen met het programma Eerlijke 

Kansen en hiertoe een definitief besluit te nemen nadat het programma is 
besproken in het bestuurlijk overleg tussen de gemeente en het primair 
onderwijs op 9 februari 2022. 

2. Voor uitvoering van de eerste fase van het programma Eerlijke Kansen een 
bedrag van maximaal € 612.000 beschikbaar te stellen aan het primair 
onderwijs volgens de in dit voorstel opgenomen verdeling. Dit bedrag te 
dekken vanuit de geoormerkte middelen die de gemeente ontvangt voor 
onderwijsachterstanden beleid (GOAB).  
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

2.  Renovatie gymzalen Frits de Zwerver en Norden Hazenbos (280390) 
 
Besluit: 
• De geplande renovatie van de gymzalen Frits de Zwerver en Norden 

Hazenbos gedeeltelijk uit te stellen tot 2026 en alleen de noodzakelijke 
werkzaamheden in kader van veiligheid en continuïteit uit te voeren. 

• Het niet benodigde budget uit reeds toegekende vervangingsinvesteringen, 
ca. € 150.000 vrij te laten vallen en terug te laten vloeien in de algemene 
reserve. Dit resulteert in een vermindering van kapitaallast van ca. € 8.400 per 
jaar. 

• Het niet benodigde budget uit de voorziening groot onderhoud, ca.  
€ 169.000, te verwerken bij de vaststelling van de onttrekking aan de 
voorziening groot onderhoud. 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

3.  Verlenen omgevingsvergunning wijziging zonnepark Heemserpoort 
Polendwarsweg Heemserveen (278348) 
 
Besluit: 
1. Op de zienswijzen te reageren zoals in de zienswijzennota. 
2. Een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het zonnepark aan de 

Polendwarsweg (tussen Polenweg en Kroondijk) in Heemserveen te verlenen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

4.  Ondertekening nieuwe bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 
(276102) 
 
Besluit: 
1. in te stemmen met de bijgevoegde vernieuwde bestuursovereenkomst 

interbestuurlijk toezicht (IBT); 
2. de burgemeester te mandateren de bestuursovereenkomst te laten 

ondertekenen tijdens de Zwolse burgemeesterskring op 11 maart 2022. 
 

Collegevoorstel 
Concern 

5.  WOZ/OZB zonnepanelen op daken (279281) 
 
Besluit: 
De gemeenteraad per raadsbrief te berichten dat uit onderzoek blijkt dat 
zonnepanelen op daken van woningen momenteel geen invloed hebben op de 
hoogte van de WOZ-waarde en dat er daarom geen aanleiding bestaat om 
gebruik/bezit van zonnepanelen op daken uit te sluiten bij de waardebepaling. 
 

Brief/ memo 
Bedrijfsvoering 

6.  Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 1 februari 2022 (281140) 
 
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. 15 februari 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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