
 
 
 

Openbaar 

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 290900 

Vergaderdatum 8 maart 2022 

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

Afwezig M.W. Offinga, burgemeester 
 
 
 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Bijdrage aan Giro555 t.b.v. humanitaire hulp aan Oekraïne (290533) 
 
Besluit: 
• een bijdrage van € 5 per inwoner te verstrekken aan Giro555 voor humanitaire 

hulp aan Oekraïne; 
• de teamleider finance & control te machtigen om dit besluit uit te voeren; 
• de bijdrage ten laste van de algemene middelen te brengen en dit te 

verwerken in de eerste bestuursrapportage van 2022 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

2.  Vaststellen omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods met een 
oppervlakte van 800 m2 op het perceel Eerste Schansweg 7 in Balkbrug 
(284504) 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Buitengebied 

Hardenberg, Eerste Schansweg 7, Balkbrug” heeft vastgesteld. 
2. De omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods met een 

oppervlakte van 800 m2 op het perceel Eerste Schansweg 7 in Balkbrug te 
verlenen conform de coördinatieregeling. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Graf delven gemeente Hardenberg (282405) 
 
Besluit: 
1. Het graf delven in de gemeente Hardenberg zelf te gaan uitvoeren en 

hiervoor geschikt materieel aan te schaffen. 
2. De financiële gevolgen (budgettair neutraal) in de eerste Bestuursrapportage 

2022 te verwerken. 
 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Vaststelling subsidie uitbreiding basisschool De Langewieke (282500) 
 
Besluit: 
1. de subsidieverlening voor de uitbreiding van basisschool De Langewieke te 

wijzigen in die zin dat de subsidie wordt gemaximeerd op €358.500,-, waar 
dat € 326.500,- was. 

2. de subsidie voor de uitbreiding van basisschool De Langewieke vast te stellen 
op € 358.500,-. 

3. zorg te dragen voor dekking van de uit dit besluit voorvloeiende meerkosten 
ad € 32.000,- via de eerste budgetrapportage van 2022. 

4. de bijgevoegde beschikking te zenden aan het schoolbestuur. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

5.  Ontwerpbestemmingsplan 'Mariënberg, woongebied De Marke III' en ontwerp 
beeldkwaliteitsplan 'Woongebied De Marke III te Mariënberg' (280839) 
 
Besluit: 
• In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Mariënberg, woongebied 

De Marke III'. 
• In te stemmen met het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan 'Woongebied De 

Marke III te Mariënberg'. 
• Geen MER op te stellen en geen m.e.r.-procedure te doorlopen. 
• Het ontwerp van het bestemmingsplan en het ontwerp van het 

beeldkwaliteitsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage te 
leggen. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Vaststelling subsidie renovaties GBS Casper Diemer en GBS Regenboog 
(280301) 
 
Besluit: 
1. a. de subsidie voor de renovatie van GBS Casper Diemer vast te stellen op   
           € 297.000,-; 
     b. de subsidie voor de renovatie van GBS Regenboog vast te stellen op       
          € 330.000,-; 
2. de kosten te dekken ten laste van de investeringskredieten 601443  
     respectievelijk 601699; 
3. de bijgevoegde beschikkingen te zenden aan schoolbestuur Hannah. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

7.  Vaststelling bestemmingsplan 'Gramsbergen, De Oostermaat 66' (realisatie 
bedrijfswoning bij horecabedrijf en een botenhuis) (287693) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
• Het bestemmingsplan 'Gramsbergen, De Oostermaat 66' ongewijzigd vast te 

stellen, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische versie 
(NL.IMRO.0160.0000BP00373-VG01). 

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

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

8.  Benoeming leden Raad van Toezicht Onderwijsstichting Arcade (290277) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORSGESTELD TE BESLUITEN OM: 
De volgende leden van de Raad van Toezicht op voordracht van Arcade te 
benoemen: 
1. mevrouw M.D. van Herwijnen te Groningen (aandachtsgebied juridisch); 
2. mevrouw M. Jeliazkova te Enschede (aandachtsgebied onderwijs, bindende 

voordracht GMR); 
3. de heer M. Sprenger te Zwolle (aandachtsgebied onderwijs en 

organisatieontwikkeling, bindende voordracht GMR). 
 

Raadsvoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

9.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 1 maart 2022 (290916) 
 
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 maart 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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