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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Woningbouwconvenanten 2022-2025 (282134) 
 
Besluit: 
• In te stemmen met het sluiten van Woningbouwconvenanten met 11 

Plaatselijk Belang organisaties voor de periode 2022-2025. 
• De burgemeester voor te stellen om wethouder Breukelman te machtigen 

om de woningbouwconvenanten met de 11 Plaatselijk Belangenorganisaties 
namens de gemeente te ondertekenen. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Wijziging uitgangspunten (kernenbeleid) voor voetgangersverwijzingen 
(282064) 
 
Besluit: 
1. Het beleid voor het aanbrengen van voetgangersverwijzing voor 

toeristische objecten, opgenomen in het vastgestelde beleidsplan 
Bewegwijzering, te verruimen door naast de twee grote kernen eveneens 
(voetgangers)verwijzingen te kunnen aanbrengen in de middelgrote kernen, 
te weten Slagharen, Gramsbergen, Bergentheim en Balkbrug. 

2. Het ingediende initiatief uit Gramsbergen te honoreren en de medewerking 
toe te zeggen aan een gezamenlijke planvorming. 

3. Nadere afspraken te maken met de initiatiefnemers over zelfwerkzaamheid 
bij het plaatsen en de instandhouding van de bebording. 

4. De kosten kunnen in de vorm van een bijdrage met een maximum van  
€ 20.000,- worden gefinancierd uit een gereserveerd budget binnen de 
“Stimuleringsregeling kleine kernen". 

 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

3.  Herverdeling gemeentelijke bijdragen Veiligheidsregio IJsselland en deelname 
Veiligheidsregio IJsselland aan stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s en 
stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s (281686) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de voorgenomen herverdeling van de jaarlijkse 

gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio IJsselland. 
2. Kennis te nemen van het voornemen van de Veiligheidsregio IJsselland om 

in het kader van goed werkgeverschap na dienstongevallen deel te nemen 
aan de oprichting van de landelijke stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s 
en de stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s, en hier geen zienswijze op 
in te dienen. 

 

Collegevoorstel 
Concern 

4.  Planning en richtlijnen Kaderbrief 2023 (281516) 
 
Besluit: 
1. De planning en richtlijnen Kadernota 2023, hierna te noemen Kaderbrief 

2023, vast te stellen. 
2. In de Kaderbrief 2023 de meerjarenbegroting 2022-2025 te actualiseren, 

eventuele financiële ontwikkelingen te beschrijven en de uitgangspunten 
voor de begroting 2023 op te nemen. 

3. Geen voorstellen nieuw beleid 2023-2026 in deze Kaderbrief op te nemen, 
maar – indien voldoende concreet- de uitkomsten van het nog te sluiten 
coalitieakkoord mee te nemen in de opstelling van de begroting. 

 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

5.  Planning en richtlijnen 1e bestuursrapportage 2022 (281514) 
 
Besluit: 
1. De planning en richtlijnen 1e bestuursrapportage 2022 vast te stellen. 
2. Een rapporteringsgrens voor de budgetrapportage van € 20.000 vast te 

stellen. 
3. In de bestuursrapportage in te gaan op de volgende onderwerpen: 

grondexploitatie, sociaal domein, gemeentefonds en dienstverlening 
Ommen. 

 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

6.  Het verlenen van de omgevingsvergunningen voor het bouwen van twee 
woningen op de percelen Havezateweg 2b en 2c in Collendoorn (281214) 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen dat de gemeenteraad het bestemmingsplan 

“Buitengebied Hardenberg, Havezateweg 2 Collendoorn en Kuilenweg 34 
Bruchterveld” heeft vastgesteld. 

2. De omgevingsvergunningen voor het bouwen van twee woningen op de 
percelen Havezateweg 2b en 2c te verlenen conform de 
coördinatieregeling. 

 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

7.  Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland 2021 - 2024 (280655) 
 
Besluit: 
1. de Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland 2021-2024 vast te stellen; 
2. kennis te nemen van het advies van de WMO- en participatieraden van de 

gemeenten in de regio IJsselland; 
3. kennis te nemen van de reactie van Burgemeester en Wethouders van 

Zwolle op het advies van de WMO- en participatieraden van de gemeenten 
in de regio IJsselland; 

4. een raadsinformatiebrief over de regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland  
2021 – 2024 aan de gemeenteraad te zenden. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

8.  Reactie college op rekenkameronderzoek (279310) 
 
Besluit: 
in te stemmen met de reactie op de conceptrapportage 'Communicatie en 
participatie pilotproject windenergie Bergentheim' van de 
rekenkamercommissie. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

9.  Vervolgaanpak actie verwarming inregelen + infographic Regeling Reductie 
Energiegebruik (RRE) (279944) 
 
Besluit: 
De raad middels raadsbrief en infographic te informeren over: 
• de vervolgaanpak van de actie "verwarming inregelen"; 
• en de resultaten van de uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik 

(RRE). 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

10.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA - evenementengarantstelling 
(281891/282548) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vraag van de CDA 
fractie Hardenberg inzake evenementengarantstelling. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

11.  Vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Eerste Schansweg 7, 
Balkbrug” (realisatie van een bedrijfsloods van 800 m2) (281116) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Eerste Schansweg 7 

Balkbrug” gewijzigd vast te stellen in die zin dat in de inleidende regels het 
begrip “buitenopslag” wordt toegevoegd en in de planregels een 
voorwaardelijke verplichting wordt opgenomen voor de beëindiging van de 
buitenopslag, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
verbeelding, regels en toelichting met als elektronische versie 
NL.IMRO.0160.0000BP00346-VG01 en als ondergrond 
NL.IMRO.0160.0000BP00346.dwg. 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

Vervolg punt 11 
 
2. Kennis te nemen van de door het college van burgemeester en wethouders 

te verlenen omgevingsvergunning voor de realisatie van een nieuwe 
bedrijfsloods. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

12.  Coördinatiebesluit Vechtrijk Gramsbergen (281400) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
Dat de voorbereiding en bekendmaking van de bestemmingsplannen voor het 
project Vechtrijk Gramsbergen zoveel mogelijk worden gecoördineerd met de 
voorbereiding en bekendmaking van andere benodigde besluiten voor het 
project. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

13.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 8 februari 2022 (282539) 
 
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. 1 maart 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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