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1. Inleiding

Elk jaar maakt de gemeente een begroting voor het volgende jaar. In de begroting staat welke plannen en  
ambities we hebben, wat ze kosten en hoe we dat gaan betalen. Deze begroting gaat over de plannen en ambities voor 
2022. Dat is in bestuurlijke zin een bijzonder jaar. In maart 2022 vinden namelijk gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen komt er een nieuwe gemeenteraad. En starten de coalitieonderhandelingen.
De huidige bestuursperiode eindigt dus in de loop van 2022. Een nieuwe bestuursperiode breekt aan. Een nieuw 
bestuursperiode met een nieuwe raad en nieuwe coalitie brengt nieuwe plannen en ambities met zich mee. Een nieuw 
te vormen college van B&W gaat met die plannen en ambities aan de slag.  
Daarom staan in deze begroting voornamelijk voorstellen die nodig zijn voor de afronding van het coalitieakkoord 
uit de huidige bestuursperiode 2018-2022 ‘Verbindingen van betekenis’ en die passen binnen de financiële ruimte. 
Daarnaast staan er in deze begroting enkele plannen die niet kunnen wachten. 

Toegankelijke publieksversie
Deze publieksversie is een samenvatting van de begroting en opgemaakt als toegankelijke versie. Vanwege de leesbaarheid, 
zijn onderdelen uit de begroting zijn in deze versie weggelaten of ingekort. De voorstellen voor nieuw beleid  
(1e begrotingswijziging) zijn in deze publieksversie juist toegevoegd om een compleet beeld te geven van de plannen  
en ambities voor 2022. 
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1.1 Korte terugblik bestuursperiode 2018-2022

We blikken met gepaste trots terug op de huidige bestuursperiode. Want er ligt een stabiele basis voor de komende 
periode. We zijn ook trots dat het in tijden van corona is gelukt de dienstverlening en beleidsontwikkeling zoveel als 
mogelijk door te laten gaan. Hieronder zetten we enkele onderwerpen in de schijnwerpers.

Wonen & leven in Hardenberg

Wonen
In maart 2019 heeft de gemeenteraad het programma Wonen 2019-2025 vastgesteld. Hierin staan onze ambities 
op het gebied van wonen voor de komende jaren. Bouwen naar behoefte, werk maken van de energietransitie, de 
juiste woning voor elk huishouden en het behoud van een vitale woonomgeving komen terug in het programma. 
In een uitvoeringsagenda staan concrete acties en afspraken steeds voor twee jaar uitgewerkt. De uitvoering wordt 
opgepakt samen met bewoners, woningcorporaties, huurdersorganisaties, ontwikkelende partijen, Plaatselijke Belangen, 
regiogemeenten en zorgaanbieders. Dit programma werkt ook door in de komende bestuursperiode.

Sociaal domein
In 2015 werden de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. 
Deze decentralisaties gingen gepaard met forse kortingen op het budget, vele verwachtingen en doelen. Er viel veel te 
verbeteren. We wilden meer inzetten op preventie en de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van mensen en 
hun netwerk. We wilden het opvoedkundig klimaat versterken in gezinnen, wijken en scholen. We wilden de juiste hulp op 
maat bieden. Niet onnodig zwaar en niet te licht en op de juiste plek, met aandacht voor (kosten)effectiviteit. We wilden 
integrale hulp bieden, werken met één gezin, één plan en één regisseur. En ten slotte moest er meer ruimte komen voor 
professionals en minder regeldruk. Deze uitgangspunten hebben aan de basis gestaan voor het coalitieakkoord 2018-2022 
‘verbindingen van betekenis’. De uitgangspunten staan nog steeds als een huis.
De afgelopen jaren is ook in Hardenberg gebleken dat de rijksbijdrage voor Jeugdwet en Wmo onvoldoende is. We zien een 
stijgende lijn in de kosten. De ambitie is om op termijn uit te komen met de rijksbijdrage. Tegelijkertijd staat de gemeente 
Hardenberg voor een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen deel van uitmaakt en waar kinderen veilig 
in een gezinssituatie kunnen opgroeien. In het coalitieakkoord is als uitgangspunt opgenomen dat inwoners primair 
verantwoordelijk zijn voor hoe het met hen gaat. Onze inwoners zien naar elkaar om. Pas als zelfredzaamheid en omzien 
naar een ander (tijdelijk) niet mogelijk is, springt de overheid bij.
Vanuit dit uitgangspunt werken wij aan het doorbreken van de stijgende lijn in de kosten door verschillende maatregelen 
in te zetten. Deze maatregelen staan in het meerjarige programma Samen Door. De afgelopen periode zijn al veel 
maatregelen uitgevoerd. Zo is de Samen Doen BV opgericht. Er zijn meerdere inhoudelijke maatregelen succesvol ingezet. 
Het gaat bijvoorbeeld om Thuissupport, Ondersteuningsvouchers en de samenwerking met de huisartsen voor de inzet van 
de praktijkondersteuner. Ook heeft een onderzoek naar jongeren die intensieve zorg ontvangen direct een vermindering op 
de uitgaven opgeleverd. 
Met deze maatregelen verwachten we de eerste stap van een besparing van 1 miljoen per 2022 te kunnen realiseren. De 
effecten van dit programma werken zeker ook door in de nieuwe raadsperiode.
Naast de noodzakelijke aandacht voor de financiële aspecten van het sociaal domein, mag niet onbenoemd blijven dat in 
2019 het Mantelzorgnetwerk is gelanceerd, dat in 2020 het lokale Sport- en Beweegakkoord tot stand is gekomen en dat in 
2021 een lokaal Ouderenakkoord is gesloten. Daarnaast heeft de gemeenteraad in 2019 besloten tot het instellen van het 
‘Pak-je-kans-fonds’. In het kader van armoedebestrijding is in 2020 het minimabeleidsplan ‘een eerlijke kans voor iedereen’ 
door uw raad vastgesteld. De doorlooptijd van deze akkoorden en beleidskaders, maakt dat deze ook in de volgende 
raadsperiode zullen doorwerken.

Economie & werk in Hardenberg

Op 1 december 2020 stelde de raad de nieuwe Economische Koers voor Hardenberg vast. Hierin staat dat economische 
ontwikkeling in dienst staat van de brede welvaart. Daarbij streven we naar een positieve arbeidsmarktbalans. De focus ligt 
daarbij op kwaliteit naast kwantiteit. Dus niet alleen meer, maar ook beter! De vier belangrijke economische opgaven van 
Hardenberg zijn:

1. Een antwoord vinden op de grote demografische ontwikkelingen: bevolkingsgroei, vergrijzing en een 
beroepsbevolking die kleiner wordt;

2. Vergroten van de wendbaarheid en weerbaarheid van de beroepsbevolking;
3. Vergroten van de wendbaarheid en weerbaarheid van de ondernemers;
4. Het aantrekken en vasthouden van ondernemers en talent vraagt blijvende aandacht voor de attractiviteit van het 

vestigingsklimaat.

In een meerjarig uitvoeringsprogramma wordt langs drie actielijnen gewerkt:
 - in lijn 1 werken we aan de verdere versterking van de economische basis, zoals bijvoorbeeld de deelname aan 

Regio Zwolle;
 - in lijn 2 richten wij ons op een aantal thema’s dat van wezenlijk belang is voor de economie van Hardenberg op de 

lange termijn, zoals bijvoorbeeld circulariteit;
 - in lijn 3 werken we gericht aan het uitbouwen van de krachtige economische pijlers van Hardenberg, zoals 

bijvoorbeeld agribusiness.

Voor de nieuwe economische koers geldt dat deze ook nog door zal werken gedurende de nieuwe raadsperiode.

Bereikbaar Hardenberg

Op 17 november 2020 werd het Programma Mobiliteit vastgesteld. Mobiliteit is geen op zichzelf staand doel, maar 
is over het algemeen ondersteunend aan andere doelstellingen, zoals economische groei, leefbaarheid van de 
kernen, duurzaamheidsambities of gezondheid. Vanuit het Programma Mobiliteit worden diverse projecten en 
uitvoeringsprogramma’s uitgewerkt, die veelal een langere doorlooptijd kennen. Momenteel wordt vanuit het Programma 
Mobiliteit het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) afgerond. Zowel het GVVP als het Programma Mobiliteit zijn 
van betekenis voor de raadsperiode 2022-2026.

Landbouw & natuur in Hardenberg

Het grote buitengebied van Hardenberg heeft een hoge ruimtelijke kwaliteit. Het gevarieerde landschap is nauw 
verbonden met de landbouw. De agro- en foodsector is een belangrijke werkgever en economische pijler in deze regio. 
Mede daarom hebben wij in 2020 medewerking verleend aan de komst van een Agrohub. Ook is in 2020 de beleidsnota 
‘Erven met kwaliteit’ vastgesteld. Dit beleid levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van de kwaliteit van het 
buitengebied. ‘Erven met kwaliteit’ is in 2021 geëvalueerd. Hieruit blijkt dat het nieuwe beleid uiterst effectief is.
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Omgevingsvisie Landstad Hardenberg

De omgevingsvisie ‘Landstad Hardenberg’ is in 2021 vastgesteld. In de omgevingsvisie staat hoe we veranderden van een 
plattelandsgemeente tot een sterk streekcentrum. Hoe een nieuw platteland hand in hand is gegaan met economische 
groei, bruisende centra, een sterke maakindustrie en stedelijke voorzieningen met een regionaal verzorgingsgebied. In 
Hardenberg komt het beste van platteland en stad samen. De combinatie van een compleet stedelijk voorzieningenniveau 
en een voortdurende groei van economie en bevolking is uniek voor een plattelandsgemeente aan de oostgrens van 
Nederland. De omgevingsvisie vormt mede de verbinding tussen de verschillende programma’s die ook in deze korte 
terugblik worden benoemd, zoals het programma wonen, het programma mobiliteit, het duurzaamheidsprogramma en de 
nieuwe economische koers.

Duurzaam Hardenberg

Op 10 maart 2020 heeft de gemeenteraad het vierde meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024 “Samen 
bouwen aan een duurzame toekomst” vastgesteld. Ten opzichte van eerdere meerjarenprogramma’s richt dit programma 
zich naast de energietransitie ook op klimaatadaptatie en circulariteit. Voor de energietransitie zijn de bestaande 
gemeentelijke ambities geactualiseerd. Het nieuwe programma geeft bovendien een doorkijk naar de opgave richting 
2050, waarbij het nationale klimaatakkoord de kaders geeft voor 2030 en 2050. De focus in dit programma ligt echter wel bij 
het waarmaken van de gemeentelijke ambities vóór 2030. Ook voor het meerjarenprogramma Duurzaamheid geldt dat het 
nog doorwerkt in de nieuwe raadsperiode 2022-2026.

Samenleving & bestuur

Voor ons staat de kracht van de Hardenbergse samenleving centraal. Die is van betekenis voor de rol die de gemeentelijke 
overheid speelt bij maatschappelijke ontwikkelingen. In de Omgevingsvisie ‘Landstad Hardenberg’ wordt dit ‘adaptief 
besturen’ genoemd. Dit doen wij onder meer bij het maken van relevante visiedocumenten, op zowel ruimtelijk-
economisch als sociaal-maatschappelijk gebied. Daarnaast heeft de gemeente Hardenberg sinds 2019 weer een eigen 
ambtelijke organisatie, na de opheffing van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. De ontvlechting van de Bestuursdienst 
loopt ook in de volgende raadsperiode nog deels door. 
De ambtelijke organisatie doorloopt momenteel een ontwikkelprogramma. Ook hierin stellen we de samenleving centraal.
Ook doet Hardenberg inmiddels mee aan ‘Democratie in Actie’. Dit programma richt zich op het versterken en vernieuwen 
van de lokale democratie. Met een quickscan wordt een ‘foto’ gemaakt van de lokale democratie. Dit beeld komt tot stand 
door de input van inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren. De uitkomst is het startpunt om in gesprek te gaan 
over de lokale democratie. Daarna kunnen er samen stappen worden gezet om het democratische samenspel verder te 
versterken.

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk leest u meer over de financiële positie van de gemeente. Ook gaan wij in op de 
begrotingsuitkomsten voor de periode 2022 tot 2025. En op de ontwikkeling van de algemene reserve. Daarna geven we 
per programma aan wat onze ambities zijn en wat we in 2022 gaan doen om die ambities te halen. Als laatste gaan we in 
deze publieksversie nog in op de lokale heffingen.

De bedragen in deze begroting zijn meestal afgerond op een veelvoud van duizend euro. Hierdoor kunnen 
afrondingsverschillen ontstaan. 

Aan deze publieksversie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige tekst verwijzen wij naar de begroting die wordt 

besproken en vastgesteld door de gemeenteraad. 
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2. Financiële positie

De begroting voor de komende jaren is structureel sluitend, met ruimte voor investeringen. De reservepositie is 
voldoende robuust om eventuele risico’s op te kunnen vangen.

Voor de zomer is de Kadernota voor 2022 gemaakt. Hierin zijn voorstellen gedaan voor nieuwe investeringen in 2022. 
Deze plannen en de financiële gevolgen zijn in deze begroting verwerkt. Maar de wereld staat niet stil. Na vaststelling 
van de Kadernota is nog een aantal onderwerpen opgekomen die aandacht moeten krijgen en waarin de gemeente wil 
investeren. Die onderwerpen komen verderop in dit hoofdstuk terug. 

Begrotingsuitkomsten 2022 - 2025

Hieronder staat een overzicht van de geactualiseerde begrotingsuitkomsten. De begroting is structureel sluitend. De 
gemeente houdt de komende jaren onder de streep geld over: een positief begrotingsresultaat dus. 

Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025

structureel saldo na 1e bestuursrapportage 2021 1.499 3.128 4.204 4.204

structurele bijstelling 4.699 1.111 -1 219

nieuw structureel begrotingssaldo 6.198 4.239 4.203 4.423

incidenteel saldo na 1e bestuursrapportage 2021 -4.497 -2.567 -551

incidentele bijstelling -1.107 -75

nieuw incidenteel begrotingssaldo -5.604 -2.642 -551

totaal saldo na 1e bestuursrapportage 2021 -2.998 561 3.653 4.204

totaal bijstellingen 3.592 1.036 -1 219

nieuw totaal begrotingssaldo 594 1.597 3.652 4.423

In deze begrotingsuitkomsten zijn de financiële gevolgen van de investeringen in nieuw beleid dat nog niet in de 
Kadernota 2022 stond nog niet meegenomen. Het voorstel is om het begrotingsresultaat voor deze uitgaven te gebruiken. 
De financiële gevolgen verwerken we in de 1e begrotingswijziging 2022.
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Bijstellingen

In de begrotingsuitkomsten wordt rekening gehouden met structurele en incidentele (eenmalige) bijstellingen. Dit zijn 
uitgaven die hoger uitvallen. Of de gemeente ontvangt juist meer inkomsten. Tegenvallers en meevallers dus. Hieronder 
staat een overzicht van de bijstellingen. Daarna volgt een toelichting. 

Specificatie structurele bijstellingen

Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025

1. Kapitaallasten 667 367 389 846

2. Loonsom -1.162 -1.239 -1.239 -1.239

3. Prijsstijging -1.125 -1.125 -1.125 -1.125

4. Opbrengst OZB woningen -59 -59 -59 -59

5. Opbrengst OZB niet-woningen 488 488 488 488

6. Overige belastingen en leges 62 64 109 109

7. Grondexploitatie 381 191 14 -205

8. Afval -126 -126 -126 -126

9. Riool -99 -99 -99 -99

10. Algemene uitkering uit het gemeentefonds 1.353 333 -370 298

11. Compensatie jeugdzorg 4.641 2.802 2.566 2.283

12. Bijdrage aan verbonden partijen -210 -110 -110 -110

13. Investeringsprogramma 2022-2025 386 129 72 -323

14. stelpost nieuw beleid Kadernota 2022 -451 -480 -486 -494

15. overige plus afrondingen -47 -25 -25 -25

Totaal bijstelling begrotingsuitkomsten 4.699 1.111 -1 219

Toelichting structurele bijstellingen.

1. De raming van de kapitaallasten is geactualiseerd aan de hand van de uitkomsten jaarrekening 2020 en de 
begrotingswijzigingen tot en met de 1e bestuursrapportage 2021. 

2. De salarisramingen zijn gebaseerd op de werkelijke loonsom per 30 april en aangepast voor periodieke 
loonstijgingen. Verder zijn de ramingen aangepast conform de hiervoor genoemde uitgangspunten, d.w.z. 1% 
loonstijging en 1% voor toename sociale lasten. 
Overigens merken wij hierbij op dat op het moment van het opstellen van deze begroting nog geen akkoord is 
gesloten over een nieuwe CAO-gemeenteambtenaren. De huidige CAO liep nog tot 1 januari 2021.

3. De uitgavenramingen zijn met 1,5% verhoogd ter compensatie van de te verwachten prijsstijgingen. 
Uitgaven waar een specifieke dekking (bijvoorbeeld, grondexploitatie en riolering) zijn hierin niet betrokken, 
evenals uitgaven waar bijvoorbeeld een rijksbijdrage tegenover staat. Wat eveneens niet met deze 
prijscompensatie kan worden gedekt zijn de gevolgen van de sterk gestegen prijzen van grondstoffen en energie. 
Deze kostenstijgingen zijn op dit moment lastig in te schatten en we zullen hier in de loop van 2022 op de geijkte 
momenten in de Planning en Control cyclus op terug komen.

4. De lagere opbrengst wordt vooral verklaard uit de doorwerking van de uitkomsten 2e bestuursrapportage 2021, 
waarin wordt gemeld dat de lagere waardeontwikkeling leidt tot een lagere opbrengst.

5. De hogere opbrengst wordt vooral verklaard uit de doorwerking van de uitkomsten 2e bestuursrapportage 2021, 
waarin wordt gemeld dat o.a. een afwijkende waardeontwikkeling en optimalisatie van objectkenmerken tot een 
hogere OZB opbrengst heeft geleid.

6. De hogere opbrengst betreft vooral de opbrengst leges bouwvergunningen, die met € 100.000 is verhoogd. 
Wij merken hierbij op dat hierin nog geen rekening is gehouden met de gevolgen van de invoering van de Wet 
Kwaliteitsborging, als gevolg waarvan minder bouwaanvragen zullen worden ingediend. 

7. Voor 2022 t/m 2024 verwachten wij o.a. meer (plan)kosten te kunnen doorberekenen aan de grondexploitatie. 
Voor de toelichting op de verwachte ontwikkeling van de grondexploitatie verwijzen wij hier naar de nota 
grondexploitatie 2022. Deze wordt gelijk met de begroting door uw raad behandeld.

8. Afval is een “gesloten financiële huishouding”. Hier zouden dus geen voor- of nadelen mogen ontstaan. Dat 
hier toch sprake is van een nadeel, wordt vooral verklaard uit een lagere opslag voor overheadkosten en (niet-
verrekenbare) BTW. 

9. Riool is een “gesloten financiële huishouding”. Hier zouden dus geen voor- of nadelen mogen ontstaan. Dat 
hier toch sprake is van een nadeel, wordt vooral verklaard uit een lagere opslag voor overheadkosten en (niet-
verrekenbare) BTW. 

10. Deze raming is gebaseerd op de uitkomsten mei circulaire 2021. 
De mutaties zijn vooral te verklaren door de ontwikkeling van het accres/de groei van het gemeentefonds. Voor 
2022 wordt nog een groei verwacht, voor de jaren daarna een verlaging. 
Het accres wordt o.a. ingezet voor het opvangen van de gevolgen loon- en prijsstijgingen.

11. Voor 2022 heeft het Rijk een extra toezegging (dus boven op de eerder toegezegde € 300 miljoen) gedaan van € 
1,314 miljoen. Voor onze gemeente komt dit overeen met een extra compensatie in 2022 van € 4,6 miljoen. Verder 
hebben het Rijk, de VNG en het IPO gezamenlijk afgesproken dat alle gemeenten in de jaarschijven 2023 tot en met 
2025 van de meerjarenraming 75% van de bedragen onder de Hervormingsagenda van de Commissie van Wijzen 
als stelpost mogen opnemen in de begroting.

12. De gemeentelijke bijdragen aan de verbonden partijen GGD, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst IJsselland zijn 
aangepast aan de begroting 2022 van de verbonden partij. De verhoging - totaal € 110.000 - betreft in het algemeen, 
de aanpassing voor loon- en prijsstijging. 
Verder is met de 1e bestuursrapportage 2021 besloten om de bezuiniging op de bijdrage aan de Omgevingsdienst ad 
€ 100.000 structureel, 2 jaar door te schuiven. De doorschuif 2022 was nog niet in de (meerjaren)begroting verwerkt.

13. In deze begroting zijn de jaarschijven van het eerder vastgestelde investeringsprogramma nieuw beleid 2021-2025 
verwerkt. Ook zijn de ramingen voor de vervangingsinvesteringen 2022-2025 geactualiseerd.  

14. Conform de Kadernota 2022 is een stelpost voor nieuw beleid opgenomen. In dit financieel hoofdstuk wordt een 
specificatie van deze voorstellen gegeven. Deze voorstellen zijn vervolgens toegelicht in het programmaplan 2022.
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Algemene reserve

De begrotingsresultaten worden verrekend met de algemene reserve. In 2022 zit er 45 miljoen euro in de algemene reserve. 
Voor de algemene reserve heeft de raad de norm vastgesteld van 1,4 keer de som van de risico’s. De som van de risico’s 
bedraagt € 20,6 miljoen. Daarmee komt het bedrag voor het benodigde weerstandsvermogen uit op € 28,8 miljoen. 
De rest van het bedrag dat in de algemene reserve zit, kan gebruikt worden voor investeringen in plannen en ambities in de 
nieuwe bestuursperiode. 

Jaar Stand 
algemene 

reserve per 1-1

Begroot 
resultaat

WMO Laptops voorziening 
onderhoud 
gebouwen

2021 51.354

rekeningresultaat 2020 2.749

2021 54.103 -5.933 -502 -620 -2.020

2022 45.028 594 -502

2023 45.120 1.597 0

2024 46.717 3.652 0

2025 50.369 4.423 0

2026 54.792

Het begroot resultaat in 2021 is het saldo na de 1e bestuursrapportage in 2022. 

Specificatie incidentele bijstellingen

Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025

1. stelpost nieuw beleid Kadernota 2022 -1.125 -75

2. Bouw- en woningtoezicht pm

2. overige 18

Toelichting incidentele bijstellingen

1. Voor de specificatie van dit bedrag verwijzen wij naar het hierna volgende overzicht van investeringen 2022-2025.
2. De vaste formatie is te klein om de totale werkvoorraad te kunnen behandelen. Daarom is er extra capaciteit 

(inhuur) nodig om de aanvragen tijdig te kunnen afhandelen. De extra inhuurkosten voor 2022 worden begroot op 
incidenteel € 475.000. De werkvoorraad wordt gemonitord en de capaciteit (inhuur) wordt hierop afgestemd. De 
kosten worden gedekt uit de te verwachten incidentele meeropbrengst bouwleges.
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Investeringen 2022 - 2025

Hieronder staat een overzicht van de investeringen waarvan de lasten in deze begroting zijn verwerkt. U ziet drie tabellen: 
 - De investeringen die zijn overgenomen van het programma zoals dit eerder in de begroting 2021 is opgenomen 

en die ook in 2022 en eventueel daarna doorlopen. 
 - De lasten van de vervangingsinvesteringen 2022-2025. 
 - Een overzicht van de investeringen in nieuw beleid die ook al in de Kadernota 2022 stonden. 

Investeringen overgenomen uit begroting 2021

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025

GREX (verlichting) 200 137 65 61 3 15 23 27

GREX (hoofdstructuur) 1.100 150 150 100 16 55 62 68

GREX (brandkranen) 29 29 15 15 1 2 4 6

GREX (riolering) 509 190 64 64 8 17 20 22

- rioolrechten -8 -17 -20 -21

Stationsomgeving (wegaanleg) 2.800 42 135 134

Stationsomgeving (tunnel) 3.900 59 137 135

Gefaseerde vervanging openbare 

verlichting

500 500 8 41 65 64

Besparing energie/onderhoud openbare 

verlichting

-50 -50 -50 -50

Civieltechnische kunstwerken 150 3 12 12 12

Nieuwbouw Groen v. Prinsterer 3.132 47

Nieuwbouw Prinses Margriet 4.397 66 176 174 173

Nieuwbouw De Bron 3.015 45 121 119

Nieuwbouw De Kern 5.128 77 205 203 201

Nieuwbouw Regenboog Slagharen 4.774 72 191 189 187

Elzenhof 473 7 31 30 30

Koningsberger 460 7 30 30 29

Doekes 1e inrichting 19 2

Langewieke 1e inrichting 18 1 1 1

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025

Marsweide 1e inrichting 19 19 2 3 3

Hardenberg Pro nieuwe huisvesting 5.825 88 233 231 229

Programma mobiliteit – fietssnelweg  

Zwolle

938 14 45 45 45

Programma mobiliteit opwaardering 

fietsverbindingen

500 500 500 500 8 32 56 79

vervanging toplaag kunstgrasvelden 250 4 16 16 16

aanleg paden nieuwe grafvelden 

Gramsbergen

52 1 3 3 3

verbeteren toegankelijkheid sporthal  

De Kamp

75 1 5 5 5

verbeteren toegankelijkheid sporthal  

De Voorveghter

45 1 3 3

Visie Dorpsstraat Balkbrug 275 4 13 13 13

Vervangingsinvesteringen

Gebouwen 1.025 719 639 976 15 72 125 160

Tractie 297 417 368 1.133 4 49 101 155

ICT 364 243 978 80 46 95 186 425

Bijdragen Ommen in kosten tractie/ICT -11 -30 -60 -60

Totaal 27.339 12.664 2.817 6.061 384 1.391 1.863 2.262

Beschikbaar 770 1.520 1.935 1.939

verschil 386 129 72 -323
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Nieuw beleid uit de Kadernota 2022

Bedragen x € 1.000 Investeringen Jaarlast

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025

Coördinator combinatiefunctionarissen/

cultuuronderwijs

20 20 20 20

Groei en versnellen woningbouwproductie 300

Uitvoeringsprogramma samen spelen 25

Complexe scheidingen 50

Voorziening daginvulling voor de doelgroep 

met dementie

160

Scenario Theater de Voorveghter 100

Jongerenwerk (De Stuw) 75 75 75 75

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 167 77 131 144 3 12 18 26

Aanpak Markt Hardenberg 250

Nieuw actieplan Hardenberg Centrum 100

Evenementensubsidie. 63 63 63 63

Evenementensubsidie, landelijke uitstraling 50 50 50 50

Promotiestichtingen 27 27 27 27

Uitbreiding huisvesting De Ambelt 60 1 4 4 4

idem huurkosten 8 8 8 8

Opkomstbevordering 

gemeenteraadsverkiezingen 2022

40

Strategische communicatie 75 75

Extra toegang parkeergarage gemeentehuis 300 4 12 12 12

Cluster inkoop: uitbreiding formatie 

(vervanging inhuur)

140 140 140 140

Publieksdienst Intelligente zuilen 45 1 10 10 10

idem structurele lasten 10 10 10 10

Bedragen x € 1.000 Investeringen Jaarlast

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025

iBijhouding, iBrondocumenten enz. 

Publieksdienst

20 10 10 10

Gegevensbeheer: wettelijke WOZ 

berichtenverkeer

19 19 19 19

Basisregistratie Kadaster 35 20 20 20

Totaal 467 182 131 144 1.576 555 486 494
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Nieuw beleid begroting 2022 (1e begrotingswijziging 2022)

Hieronder staat een overzicht van 11 onderwerpen die aandacht behoeven en waarin we in 2022 willen investeren. Deze 
voorstellen zijn opgekomen nadat de Kadernota voor 2022 is vastgesteld. De financiële gevolgen zijn dus nog niet in deze 
begroting verwerkt, maar worden verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2022. 

1. Licenties Hardenberg academie
Een belangrijke pijler in de ontwikkelagenda voor de organisatie is de wens om te groeien naar een meer ontwikkelgerichte 
organisatie. Een organisatie waar oog is voor wat er in de samenleving gebeurt en waarin medewerkers zich goed toerusten 
om aan de veranderende vraag te voldoen. 
Medewerkers voeren regie op eigen ontwikkeling en zorgen dat hun talenten optimaal voor de organisatie kunnen worden 
ingezet. Om dit proces goed te ondersteunen en faciliteren is in september 2020 de Hardenberg Academie gestart: de 
plek waar alles op het gebied van medewerker ontwikkeling samenkomt. Om de Hardenberg Academie en daarmee ook 
de organisatieontwikkeling te waarborgen, wordt voorgesteld structureel gelden beschikbaar te stellen om dit te kunnen 
blijven faciliteren. 
Dit past in de landelijke trend van levenslang ontwikkelen en het toegroeien naar een organisatie waarin medewerkers op 
het juiste moment met de juiste talenten op de juiste plek kunnen worden ingezet.

2. Doorontwikkeling horizontaal toezicht
Sinds 2007 heeft de gemeente Hardenberg een convenant Horizontaal Toezicht (hierna HT) met de Belastingdienst 
afgesloten. Het idee achter HT is dat de Belastingdienst samen met de gemeente gaat samenwerken op basis van 
transparantie, vertrouwen en begrip. Door deze vorm van samenwerken stelt de Belastingdienst zich in staat om het 
toezicht aan te passen. Het HT bij de gemeente Hardenberg heeft zich gekenmerkt door middel van vooroverleg 
duidelijkheid te krijgen over fiscale standpunten. Doordat we dit convenant hebben afgesloten, hebben wij de laatste jaren 
geen boekenonderzoek meer gehad en hebben we een aanspreekpunt binnen de Belastingdienst. Het HT heeft voor de 
gemeente alleen maar voordelen gekend. Het huidige convenant is vorig jaar door de Belastingdienst opgezegd en loopt 
af per 1 januari 2023. Voor het oude convenant komt een nieuw convenant in de plaats. De nieuwe convenanten worden 
steeds voor een periode van 3 jaar afgesloten.
Om voor het nieuwe convenant in aanmerking te komen heeft de Belastingdienst een aantal strenge eisen gesteld, 
welke periodiek door hen beoordeeld worden. Voldoet de gemeente op het moment van toetsen niet meer aan de 
kwaliteitseisen dan wordt het convenant opgezegd. In het nieuwe convenant is het een eis om een fiscale strategie te 
hebben, wat voorheen niet het geval was. Ook moet een risicoanalyse worden vastgelegd. Als laatste eisen zijn monitoring 
en toetsing verplichte onderdelen van het convenant. Dit zal ook voor de accountant als eis gaan gelden. Op dit moment 
zijn alle bovengenoemde onderdelen nog niet conform de eisen aanwezig.
Het nieuwe HT biedt niet alleen kansen in de samenwerking met de Belastingdienst, maar ook kunnen we voldoen aan de 
steeds strengere verplichte eisen aan fiscale audits door de accountant. Dit komt de rechtmatigheid alleen maar ten goede.
Voor de begeleiding en uitvoering van de werkzaamheden voor het afsluiten van een nieuw convenant zal een extern 
bureau dienen te worden ingehuurd. De externe begeleiding is noodzakelijk om de eisen van het convenant te 
implementeren op een wijze die zowel efficiënt als ook een hoge kwaliteit heeft. De externe heeft meer ervaring en kennis 
in het traject tot het afsluiten van een nieuw convenant. De kennis van de werkzaamheden om te komen tot het nieuwe 
convenant is op dit moment niet op alle vakgebieden aanwezig bij de medewerkers. Tevens zullen de medewerkers 
worden ontlast in hun werkzaamheden.
Indien niet wordt deelgenomen aan het traject voor het nieuwe convenant HT kan een boekenonderzoek door de 
Belastingdienst worden aangekondigd. Een boekenonderzoek kost de organisatie veel personele capaciteit en bovendien 
kan het voorkomen dat er een naheffingsaanslag wordt opgelegd. Deze naheffingsaanslag kan een grote impact op de 
financiën van de gemeente hebben en het kan imagoschade opleveren.

3. Recreatieve routestructuren en voorzieningen
De ambitie van de gemeente is om te voorzien in kwalitatief goede recreatieve voorzieningen en routestructuren waarbij 
de basis op orde is. Het beleidsveld levert zo een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke gemeente voor recreatie, 
toerisme én een leefbare (woon)omgeving. Het draagt bij aan een economisch gezond klimaat en het gezamenlijk doel om 
in te zetten op bovenwijkse voorzieningen. 
Het duurzaam in stand houden van deze recreatieve, bovenwijkse voorzieningen vraagt om proactief handelen, 
meebewegen met ontwikkelingen en inspelen veranderende omstandigheden. 
Het afgelopen jaar is het werkveld routestructuren in beeld gebracht met daaraan gekoppeld de vraag hoe dit 
georganiseerd moet worden en waar dit thuis hoort binnen de organisatie. Het advies is dat het hele werkveld binnen de 
afdeling Openbaar Gebied wordt georganiseerd en hiervoor een extra capaciteit van 12 uur per week beschikbaar te stellen.  

4. WMO-toezicht
Zorggeld dat we vanuit de gemeente besteden, moet daar komen waar het nodig is. In Nederland komt het steeds 
vaker voor dat zorggeld niet op de juiste manier besteed wordt. Daarom is het belangrijk dat fraudepraktijken worden 
opgespoord en aangepakt.
Op dit moment wordt de rechtmatigheid bij Wmo-aanbieders onderzocht door regionale toezichthouders van de 
gemeente Zwolle. Zij onderzoeken grotere fraudezaken van aanbieders die in meerdere gemeenten opereren. Momenteel 
zijn de mogelijkheden hiervoor beperkt: er is slechts ruimte voor het onderzoeken van 1 of 2 zaken per jaar.
Volgens de VNG wordt er naar schatting 1% tot 10% van het zorgbudget misbruikt door Wmo-aanbieders en/
of fraude of oneigenlijk gebruik van persoonsgebonden budgetten (PGB’s). Binnen Hardenberg gaat het dan een 
besparingsmogelijkheid, gelegen tussen € 140.000 en € 1,4 miljoen per jaar. Dit betekent dat er veel meer capaciteit nodig 
is om fraude binnen de Wmo tegen te gaan in onze gemeente.
Door 1 Fte extra (lokaal) in te zetten, willen we het volgende bereiken: 

 - Meer grip en controle op zorgaanbieders en/of PGB’s om fraude tegen te gaan en kwetsbare inwoners te 
beschermen.

 - Het voorkomen van fraude binnen zorgorganisaties en PGB-fraude door in te zetten op preventie.

De inzet van een Wmo-toezichthouder zal op termijn een besparing opleveren, omdat wordt voorkomen dat inwoners niet 
de juiste zorg of hulp krijgen en daardoor de zorg langer en/of intensiever kan gaan worden.
Op dit moment wordt er gewerkt aan een integraal beleid en -uitvoeringsplan voor handhaving en toezicht binnen de 
Participatiewet, Jeugdwet en Wmo zodat we werken vanuit dezelfde handhaving- nalevingsprincipes en een structurele 
(waar nodig integrale) werkwijze geborgd is. Om deze structurele werkwijze vorm te geven is het wenselijk om een Wmo-
toezichthouder (1,5 fte) aan te stellen: kosten per jaar € 100.000.
De besparingsmogelijkheden liggen tussen de 1% en de 10% van het jaarlijkse budget. Gelet hierop is het gerechtvaardigd 
om deze taakuitbreiding op te vangen binnen de besparingsmogelijkheden. Vooralsnog te stellen op € 100.000 per jaar. 
Ingeval de besparingen daar bovenuit gaan, kunnen ze in mindering gebracht worden op de taakstelling sociaal domein.

5. Verlaging opbrengst OZB niet-woningen
Uit kengetallen wordt duidelijk dat de belastingdruk in de gemeente Hardenberg momenteel op het landelijk gemiddelde 
zit. De komende jaren komt de belastingdruk in onze gemeente zelfs onder het landelijk gemiddelde uit. Echter we zien dat 
het OZB tarief voor niet-woningen hoger is dan het regionaal gemiddelde. In het afgelopen jaar is er meer OZB opbrengst 
geweest vanwege een aantal duurzaamheidsprojecten. Daarom stellen we nu voor om een bedrag van € 250.000 in 
mindering te brengen op de OZB voor niet-woningen.
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6. Extra inzet wonen & werken in Hardenberg (2022-2024)
De rode draad uit de omgevingsvisie ‘Landstad Hardenberg’ is dat onze gemeente zich wil blijven ontwikkelen en groeien. 
In vrijwel al onze kernen is een tekort aan woningbouwmogelijkheden. Starters vinden veelal geen plek in hun eigen 
kern en wie verhuist naar ‘wonen met zorg’ is op de grotere kernen aangewezen. Dit doet afbreuk aan de vitaliteit en 
leefbaarheid van onze kernen. Daarbij komt het feit dat de woningcrisis de gemeente Hardenberg hard raakt. We zijn 
regelmatig koploper in stijgende woningprijzen en met het thuiswerk-effect van corona weten steeds meer mensen onze 
schitterende gemeente te vinden. Dat vraagt om fors meer inzet. Meer woningbouwgebieden, meer inbreidingsplannen, 
snellere processen draaien en meer gemeentelijke sturing op sociale huur, goedkope koopwoningen en passende 
seniorenwoningen naar behoefte van de verschillende kernen. Het groeien in de woningvoorraad staat echter niet op 
zichzelf. De gemeente Hardenberg groeit ook omdat onze ondernemers en bedrijven groeien. Economisch doen we het 
goed. We willen ruimte blijven geven aan ondernemerschap in de gemeente. Daar hebben we echter wel ruimte voor 
nodig; en een goed tijdspad. We willen voorkomen dat we op enig moment in de tijd ‘nee’ moeten verkopen aan de 
uitbreidingswens van onze ondernemers of bedrijven van buiten. Daarom moeten we extra inzetten op de ontwikkeling 
van nieuwe bedrijventerreinen en de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. Beide ontwikkelingen vragen fors 
meer inzet van de gemeente. Daarom willen we een 3-jarig programma (€ 500.000 per jaar) om hierop regie te vormen. 
€300.000 hiervan was al toegezegd bij de kadernota 2022. Een deel van deze middelen kan worden beschouwd als 
voorfinanciering omdat de kosten uiteindelijk (deels) kunnen worden gedekt in de grondexploitaties van de verschillende 
projecten.

7. Behoud cultureel erfgoed
De gemeente Hardenberg zet de laatste jaren meer in op behoud van cultureel erfgoed. We hechten waarde aan 
historie en proberen dit waar mogelijk ook te versterken. Met het vaststellen van de lijst van ‘Beeldbepalende panden’ 
is meer bewustwording rondom het behoud en versterken van cultureel erfgoed gegroeid. In 2022 willen we hier nog 
extra op inzetten. Zo willen we samen met de eigenaar de ‘fabriekspijp’ in De Krim renoveren, zodat deze niet gesloopt 
hoeft te worden. Daarnaast willen we inzetten op twee historische projecten in Hardenberg/Heemse omdat hier het 
‘schoenmakershuisje’ is verdwenen.

8. Parkeerplaatsen korfbal De Krim
Met de Krimse Kracht gebeurt er ontzettend veel in de Krim. Een van die projecten is de bouw van het MFA. Bij oplevering 
van het MFA zal het dorpshuis vertrekken van de huidige locatie zodat hier woningbouw kan plaatsvinden. Dat is een 
gewenste ontwikkeling. Keerzijde van deze woningbouw is echter wel dat er parkeerplaatsen verdwijnen die worden 
gebruikt voor de korfbalvereniging. In 2022 willen we daarom alternatieve parkeermogelijkheden creëren rondom het 
sportpark.

9. Verbetering verkeersveiligheid centrum/landbouwverkeer Twenteweg
De afgelopen maanden hebben gemeente en provincie gezamenlijk een studie gedaan naar de verbetering van de 
verkeersveiligheid op de Bruchterweg door het landbouwverkeer niet meer door de kern te laten rijden maar via de 
Twenteweg. Na bestudering van verschillende varianten lijkt een variant, waarbij langs 2 zijden van de Twenteweg 
parallelwegen worden aangelegd tot aan de Asjeskampbrug, te zorgen voor een structurele verbetering van de 
verkeersveiligheid in het betreffende gebied. De variant vraagt nog de nodige uitwerking en overleg met de verschillende 
belanghebbenden. Wanneer het landbouwverkeer geen gebruik hoeft te maken van de Europaweg en Bruchterweg levert 
dit een behoorlijke verkeersveiligheidswinst op. De investeringskosten voor deze oplossingsrichting bedragen 1,4 miljoen 
euro. De verwachting is dat de gemeente 50% moet bijdragen in de kosten. Gezien de verdere voorbereidingstijd en de 
nodige afstemming kan dit project niet eerder dan 2023 worden gerealiseerd. Voor het jaar 2023 stellen wij dan ook voor 
om € 700.000,- te reserveren voor het realiseren van parallelwegen langs de Twenteweg, zodat landbouwverkeer niet meer 
via de kern Hardenberg hoeft te rijden.

10. Uitvoering Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 
In het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) spreken we de ambitie uit om de verkeersveiligheid en 
leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren. Dit willen we doen door goede verkeerseducatie, adequate handhaving 
en aanpassingen in de infrastructuur. Om te bepalen op welke locaties we aan willen pakken hebben we gekeken naar 
onder andere de weginrichting, geregistreerde ongevallen, locaties die door onze inwoners en gebruikers gevaarlijk 
worden gevonden en locaties waar in potentie een hoger risico op verkeeronveiligheid bestaat. Hiervoor hebben we 
heel veel informatie opgehaald onder onze inwoners en door gesprekken te voeren met verschillende stakeholders. Deze 
uitgebreide consultatie van de samenleving in combinatie met verkeerskundige onderbouwing heeft geresulteerd in een 
knelpuntenlijst met 180 – 200 locaties. 
Deze locaties zijn niet veiliger te maken met verkeerseducatie en handhaving alleen. Deze locaties zijn divers van 
aard. Het gaat hierbij om locaties waar kleine maatregelen een groot effect kunnen hebben, maar ook om locaties 
waar grote infrastructurele maatregelen wenselijk zijn. Het is de ambitie om de geconstateerde knelpunten in onze 
infrastructuur de komende 10 jaar actief aan te pakken, wat vraagt om een forse investering. Door gebruik te maken van 
subsidiemogelijkheden en combinaties met groot onderhoud is het mogelijk om de totale investering in verkeersveiligheid 
te verhogen naar ongeveer € 1,4 miljoen per jaar. De noodzakelijke bijdrage vanuit verkeersveiligheid zal daarmee jaarlijks 
gemiddeld op zo’n € 1.000.000 komen. Voor het eind van dit jaar bespreken wij deze plannen met uw raad.
Het lijkt daarbij logisch om locaties als eerste aan te pakken die op basis van weginrichting, ongevallen, ervaren onveilig 
en potentieel risico hoog scoren. In het concept GVVP dat momenteel ter inzage ligt is een prioritering opgenomen. Het 
uitvoeringsprogramma van het GVVP (met daarin de definitieve prioritering van de locaties) wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad bij de vaststelling van het GVVP.
In 2022 willen we de prioriteit leggen bij locaties die op basis van de onderzochte knelpunten een hoge prioriteit hebben. 
Hiervoor vragen wij u een krediet van € 850.000 beschikbaar te stellen.

11. Uitbreiding basisschool de Fontein 
De Omgevingsvisie Landstad Hardenberg 2040 zet in op versterking en versnelling van de woningbouw in diverse delen 
van de gemeente. Dat heeft gevolgen voor de (huisvesting van) de basisscholen. In 2020 zijn er leerlingenprognoses 
gemaakt en is het IHP geactualiseerd. In deze actualisatie was voor 2021 een uitbreiding in tijdelijk zin opgenomen voor 
basisschool De Fontein te Lutten. Op basis van de aangepaste woningbouwcijfers voor het dorp is het echter passender om 
een permanente uitbreiding te realiseren. Dat zal dan in 2022 gebeuren. 
De omzetting van tijdelijk naar permanente huisvesting brengt vooralsnog geen extra last met zich mee: door omzetting 
wijzigt de afschrijvingstermijn van 10 naar 40 jaar. Daarmee leidt deze investering niet tot een hogere jaarlast.
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Financiële gevolgen

De volgende bedragen worden gereserveerd voor deze onderwerpen. Het voorstel is om deze lasten ten laste van de 
algemene middelen te dekken c.q. ten laste van het begrotingsresultaat te brengen.
De financiële gevolgen worden opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2022.

Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025

1. Licenties 30 30 30 30

2. Horizontaal toezicht 25

3. Recreatieve routestructuren 17 17 17 17

4. Toezichthouder WMO Pm

5. Verlaging OZB niet woningen 250 250 250 250

6. Extra inzet wonen & werken in 
Hardenberg

200 500 500

7. Cultureel erfgoed 
(investering € 130.000)

2 8 8 8

8. Parkeerplaatsen korfbal De Krim 
(investering € 75.000)

1 5 5 5

9. Verbetering verkeersveiligheid/
landbouwverkeer Twenteweg 
(investering € 700.000)

10 34 33

10. Investering GVVP 13 55 55 55

11. Investering De Fontein Pm

313 225 375 500 399 500 398 0
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3. Vitaal Hardenberg

In Hardenberg zorgen we voor een gezonde leefomgeving en passende voorzieningen, zowel in de twee stedelijke 
centra als in de kleinere kernen. Onze inwoners voelen zich veilig en vitaal. We komen in beweging voor een 
gezonde leefstijl. We hebben aandacht voor elkaar en zorgen voor elkaar. Als het niet lukt, bieden we een (tijdelijk) 
vangnet.

3.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Omgevingsvisie Landstad Hardenberg

De omgevingsvisie Landstad Hardenberg (juli 2021) geeft de visie voor het beleid voor de fysieke leefomgeving tot 2040. 
In de omgevingsvisie wordt beschreven hoe we veranderden van een plattelandsgemeente naar een sterk streekcentrum. 
De status van streekfunctie in het provinciaal beleid is noodzakelijk omdat andere steden in noordoost-Overijssel op 
grotere afstand liggen. De nabijheid van stedelijke voorzieningen is essentieel voor het tegengaan van sociaaleconomische 
achteruitgang en het behoud van het brede welvaartsniveau in zowel onze gemeente als omliggende gemeenten in 
Twente en zuidoost-Twente. Dat maakt dat Hardenberg een bijzondere, regionale, positie inneemt. 
In Hardenberg komt het beste van platteland en stad samen. De combinatie van een omvangrijk en uitgestrekt 
buitengebied met een compleet stedelijk voorzieningenniveau en een voortdurende groei van economie en bevolking 
is uniek voor een plattelandsgemeente aan de oostgrens van Nederland. Dat is bepaald geen vanzelfsprekendheid: we 
hebben hard moeten werken om de nadelen van de ligging aan de grens weg te nemen.
Anno 2022 hebben we een aantrekkelijk buitengebied met bijzondere natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 
kwaliteiten en een sterke agrarische sector. De ontwikkeling van ons platteland is hand in hand gegaan met economische 
groei, vitale centra, een sterke maakindustrie, een omvang¬rijke vrijetijdssector en stedelijke voorzieningen met 
een regionaal verzorgingsgebied. De blik is gericht op het neerzetten van de as Zwolle-Hardenberg als een sterk en 
herkenbaar onderdeel van de Regio Zwolle en het verder ontwikkelen van Hardenberg als één van de economische en 
vervoersknooppunten voor noordoost Nederland. Hardenberg verbindt verschillende regio’s met elkaar. 
We weten dat stimuleren, ontwikkelen en investeren ook in de toekomst hard nodig blijft. De omgevingsvisie beschrijft 
op strategisch niveau hoe wij als gemeente nog aantrekkelijker en krachtiger willen worden. En hoe wij onze positie van 
streekcentrum verder uit willen uitbouwen. Vier uitgangspunten staan daarbij voorop. 

1. De groei in bevolking en economie vasthouden en doortrekken. 
2. Kwaliteiten toevoegen wordt nog belangrijker. 
3. Ruimte als troefkaart.
4. Bereikbaarheid en samenwerking als randvoorwaarden.

Groei, het verder uitbouwen van de streekfunctie en de regionale samenwerking en bereikbaarheid zijn geen doel op zich. 
Het moet bijdragen aan het verder versterken van het woon-, leef- en werkklimaat. En als een vliegwiel werken voor de 
lokale welvaart en het welzijn van al onze kernen en inwoners. 
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Invoering Omgevingswet

Voor een adequate invoering van de Omgevingswet richten we ons vooral op informatievoorziening, communicatie en 
juridische besluitvorming. Na de inwerkingtreding van de wet moet rekening worden gehouden met het opstellen van 
nieuwe planinstrumenten, waaronder een gebied dekkend omgevingsplan. In 2021 zijn we begonnen in het pilotgebied 
Balkbrug. Uiteindelijk dient de gemeente in 2029 te beschikken over een gebied dekkend Omgevingsplan. Als de 
Omgevingswet in werking treedt op 1 juli 2022 worden de noodzakelijke documenten digitaal tussen de verschillende 
betrokken partijen verstuurd. De gemeente wordt wettelijk verplicht op de landelijke voorziening (DSO Digitaal Stelsel 
Omgevingswet) aan te sluiten. De systemen van de gemeente zijn voor 1 juli 2022 daarop aangepast.

Wet Kwaliteitsborging

De inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is samen met de Omgevingswet uitgesteld 
tot 1 juli 2022. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen regelt dat de bouwtechnische toets voor de minder complexe 
bouwaanvragen over gaat naar private partijen.

Wat gaan we daar voor doen?

Stap voor stap wordt gewerkt aan het realiseren van de Omgevingsvisie Landstad Hardenberg. We faciliteren 
ruimtelijke ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan een vitale en dynamische samenleving en een 
aantrekkelijke woon en werkomgeving. Met deze ontwikkelingen wordt tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit 
benut en versterkt.
Het realiseren van de omgevingsvisie gaat stap voor stap. We gaan van strategie naar uitvoering. In 2022 en volgende 
jaren zetten we extra in op het verhogen en versnellen van de woningbouw¬productie en het tot stand brengen van een 
voldoende en adequaat aanbod van bedrijfskavels. Ook intensiveren wij onze inspanningen voor het centrum Hardenberg 
en het centrum Dedemsvaart. 
Daarnaast blijven wij onverminderd hard werken aan onder meer passende voorzieningen voor de andere 27 kernen, 
de transformatie van het buitengebied, de energietransitie, een klimaatbestendige leefomgeving, het stationsgebied 
Hardenberg en onze positie als streekcentrum.
We willen uitgroeien tot één van de economische en vervoersknooppunten voor noordoost-Nederland. En de regio’s 
Zwolle, zuidoost-Drenthe en Twente nog meer met elkaar verbinden. Onder Ondernemend Hardenberg gaan wij in op het 
belang van die regionale samenwerking.

Uitbreiden en versnellen woningbouwproductie. Voldoende aanbod bedrijfskavels op de markt brengen en 
houden. Incidenteel € 300.000.
In lijn met de omgevingsvisie is in de kadernota het belang van de opgaven voor wonen en werken als een strategisch 
thema aangemerkt. De komende jaren willen we de woningbouwproductie van 200/300 woningen per jaar uitbreiden 
en versnellen naar gemiddeld 400 woningen per jaar. Daarmee kunnen we in onze autonome behoefte voorzien 
alsmede in een deel van de groeiopgave voor de Regio Zwolle. Bovenal is het cruciaal voor het in stand houden van 
het voorzieningenniveau en het aantrekken van nieuwe inwoners en (daarmee) de benodigde werknemers voor onze 
bedrijven.
Voor zowel woon- als werklocaties geldt dat Hardenberg de afgelopen jaren relatief veel kavels heeft verkocht. Onze directe 
voorraad begint op te raken. Daarom willen we met vaart en ambitie nieuwe woningbouwlocaties en bedrijventerreinen 
ontwikkelen. Een groot deel van de gronden daarvoor hebben we al in bezit, maar moeten de planologische procedures 

nog worden gestart. Aanvullend wordt aanvullend op onderdelen een actief grondbeleid gevraagd. Zodat we regie 
kunnen houden op de voort¬¬gang. Dat neemt niet weg dat een deel van de realisatie mogelijk door marktpartijen of in 
samen¬werking met marktpartijen kan plaatsvinden. 
De tweede helft van 2021 is daarom gewerkt aan een programma voor intensivering van de woningbouwproductie 
naar gemiddeld 400 woningen per jaar. Dat gemiddelde wordt in 2021 en 2022 nog niet gehaald. Het versnellen van de 
woningbouwproductie zal niet vanzelf gaan en het op orde brengen van de planvoorraad kost tijd. Dat betekent voor alle 
disciplines van gebiedsontwikkeling een intensivering van de inzet. Daar hoort een programmatische aanpak bij. Onderdeel 
van die aanpak is het twee jaarlijks informeren van de raad over de voortgang van het programma.
Ook in de tweede helft van 2021 is gewerkt aan een nieuwe strategie voor de bedrijventerreinenvisie. Daarmee worden 
de ambities en acties voor wonen en werken meerjarig inzichtelijk gemaakt. Inclusief een verkenning van de benodigde 
middelen, kansen en risico’s. 
Om op korte termijn te kunnen starten is een budget van € 300.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van nader 
onderzoek of studies (ruimtelijk, milieu etc.), de inzet van het instrumentarium voor grondbeleid, het opstellen van 
financiële kaders, het begeleiden van (aan- en verkoop)projecten, het opstellen van grondexploitatie, het monitoren en 
waar nodig bijsturen etc. Deze € 300.000 is te beschouwen als voorfinanciering. De aanvullende middelen worden zoveel 
als mogelijk gevonden in het kader van het grondbeleid en de grondexploitaties.

We faciliteren en ontwikkelen woon- en werklocaties. Een aantal bestaande locaties wordt uitgebreid. En nieuwe 
woon en werklocaties worden toegevoegd.
Wij zijn op een veelheid aan locaties voor wonen en werken bezig. De plannen daarvoor verkeren in verschillende fases. 
Soms wordt er onderhandeld, zijn aanvullende studies nodig, spelen financierings- en ontwikkelvraagstukken, is er een 
bestemmings¬plan in procedure, wordt een plan bouw-of woon¬rijp gemaakt, loopt de verkoop al etc. etc. Het gaat om 
een forse intensivering op verschillende disciplines van het fysieke domein. In 2022 werken we aan een groot aantal nieuwe 
plannen, verkenningen en lopende projecten.

 - Wonen Hardenberg - Marslanden blijft de komende jaren de bouwlocatie voor Hardenberg en dat gaat met 
name op voor de deelgebieden Marshoogte, Havezate Es, De Ydenhoogte en De Velden. Daarnaast werken we 
aan binnenstedelijke woningbouwlocaties die bij moeten dragen aan de vitaliteit van het centrum: De Spinde, 
Slotgraven en Vechthorst. 

 - Wonen Dedemsvaart - Als Bransveen II fase 2 is uitverkocht, wordt het laatste plandeel van dit omvangrijk 
woongebied ontwikkeld (Bransveen II, fase 3). In 2022 hopen wij de bestemmingsplanprocedure voor de locatie 
voormalige kwekerij Moerheim af te ronden. En zullen we op zoek moeten naar nieuwe locaties voor woningbouw 
in Dedemsvaart. Daarnaast wordt er gewerkt aan de binnenstedelijke woningbouw¬locatie Gentiaan Noord die 
bijdraagt aan een vitaal centrum. 

 - Wonen overige kernen - Er wordt ook veel buiten Hardenberg en Dedemsvaart gebouwd. En er komen 
nieuwe plannen aan voor Garstlanden Gramsbergen, Sluis V Balkbrug, Mollincksvaart Bergentheim, Slagharen 
Onder de Eiken en ’t Refter Sibculo. Daarnaast voeren we locatieonderzoeken uit naar mogelijke nieuwe 
woningbouwlocaties.  

 - Werken Hardenberg - We continueren de verkoop van kavels in Broeklanden, zullen Heemserpoort verder 
ontwikkelen en onderzoeken of we de Boskamp in uitvoering kunnen nemen. Ook is onderzoek nodig naar nieuwe 
werklocaties in Hardenberg. 

 - Werken Dedemsvaart - We gaan de uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen in Dedemsvaart onderzoeken.
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We investeren in zowel onze twee stedelijke centra als in passende(centrum) voorzieningen in de andere kernen. 

Centrum Hardenberg

De afgelopen jaren is er veel werk verzet en geïnvesteerd in het centrum van Hardenberg. Dat doen we niet alleen. Er 
wordt samengewerkt met een groot aantal stakeholders waaronder Stichting Centrum¬manage¬ment, ondernemers, 
vastgoedeigenaren etc. In de Omgevingsvisie en de kadernota wordt uitgebreid stil gestaan bij het belang van het centrum 
als visitekaartje, ontmoetingsplek, vestigings¬factor voor inwoners en bedrijven en voor het aantrekken van toeristen. Als 
we vooruit kijken zien we veel potentie, ambitie, plannen en uitdagingen voor het centrum. In het derde kwartaal van 2022 
willen we daarom ‘opnieuw’ met een integrale (ruimtelijke) blik naar het centrum kijken. Onder¬tussen blijft alles er op 
gericht om het centrum nog sterker en vitaler te maken. 

 - Openbare ruimte en fysieke projecten - incidenteel € 250.000 - In de openbare ruimte gaan we het Badhuisplein en 
de Markt (incidenteel € 250.000) verfraaien. Onder wonen Hardenberg staan al vermeld De Spinde, Slotgraven en 
Vechthorst.  

 - Nieuw actieplan Hardenberg centrum - incidenteel € 100.000 - De inzet in het centrum beperkt zich niet tot fysieke 
bouwprojecten. Het actieplan uit 2015 legt de nadruk op aspecten als ondernemerschap, samenwerking 
en marketing. De coronacrisis zal naar verwachting het proces van het verminderen van het aantal winkels 
versnellen. Ook daarom blijft het van belang om te investeren in een compact en levendig centrum. Stichting 
Centrummanage¬ment en de gemeenten hebben daar een nieuw actieplan (2021-2023) voor opgesteld. Hier 
wordt in 2022 uitvoering aan gegeven. 

 - Plannen en verkenningen: zuidzijde centrum, theater de Voorveghter, stationsgebied - incidenteel € 100.000 - 
Er wordt gewerkt aan een visiedocument voor de ‘zuidzijde’ van het centrum. Het gebied vanaf grofweg het 
gebied vanaf het gemeentehuis tot aan de gedempte Haven. De openbare ruimte verdient een upgrade, de 
potentie van de Vecht kan krachtiger worden gebruikt en rondom de openbare ruimte bevinden zich een aantal 
ontwikkellocaties.  
Om het nabijgelegen theater De Voorveghter ook in de toekomst goed te laten functioneren zijn investeringen 
noodzakelijk. Een nadere studie moet tot een besluit leiden over de gewenste investering. Daarbij wordt ook 
gekeken naar de betekenis van het theater voor het centrum en ruimtelijke kansen voor het omliggende gebied. 
De kosten van de studie bedragen € 100.000 incidenteel. 
Al een aantal jaren wordt gewerkt aan plannen voor het stationsgebied. De gemeente heeft daarop vooruitlopend 
middelen gereserveerd, de provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld en ProRail heeft een bijdrage 
toegezegd. De som van de middelen is nog onvoldoende om te komen tot een uitvoering van het schetsplan uit 
2017. Ondertussen zien we, bijvoorbeeld in de omgevingsvisie, dat de stationsomgeving meer en meer een rol 
kan gaan spelen als een dynamisch knooppunt. Naast mobiliteit liggen er kansen voor wonen, werken, onderwijs 
en een relatie met het Gezondheidspark. Daarom wordt gewerkt aan een integraal kader waarin al die ruimtelijke 
aspecten een plek krijgen. Dat moet ertoe bijdragen dat andere partijen meer (financieel) gaan participeren.

Centrum Dedemsvaart

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om uitvoering te geven aan de Structuurvisie Dedemsvaart Centrum. Daarin 
trekken we samen op met een groot aantal stakeholders, waaronder de handels¬vereniging DMC, ondernemers, 
vastgoedeigenaren etc. Samen met de gemeenteraad is gekeken naar de resultaten. Daarover voeren we ook gesprekken 
met alle stakeholders. Op basis van beide sessies gaan we met elkaar kijken wat nodig is om de centrumontwikkeling door 
te kunnen trekken naar de toekomst. In 2022 komt er over het actualiseren van die koers meer duidelijkheid. 

Centrum Balkbrug

De nieuwe kruising is in 2022 volop in gebruik. Voor de nieuwbouw JUMBO supermarkt wordt in 2022 een nieuw 
bestemmingsplan opgesteld. Daarna kan de bouw starten. In het gebied rondom de kruising spelen verschillende 
ontwikkelingen. Deze richten zich voornamelijk op de bouw van appartementen. Met verschillende eigenaren vindt overleg 
plaats over de wijze waarop dit gestalte kan gaan krijgen. Het tempo van bestemmingsplannen, vergunningen en bouwen 
is afhankelijk van het moment waarop er overeenstemming wordt bereikt. De visie centrum Balkbrug (2020) is hierin 
maatgevend.

Centrumvoorziening De Krim

In het eerste kwartaal van 2022 wordt de oplevering van het MFA De Krim verwacht. 

Centrumontwikkeling Slagharen

De inwoners van Slagharen hebben op basis van de dorpsvisie zelf het initiatief genomen om ontwikkelingen rondom het 
centrum aan te jagen. De gemeente en de provincie zijn positief over dit inwonersinitiatief en over de ontwikkelingen in 
de kern van Slagharen in het algemeen. Om aan te sluiten bij lopende ontwikkelingen zijn de komende jaren investeringen 
nodig, enerzijds om de ontwikkelingen te helpen faciliteren en anderzijds om daadwerkelijk aan te sluiten bij noodzakelijk 
infrastructurele aanpassingen aan de openbare ruimte. 
Het college gaat ervan uit dat middels cofinanciering diverse ambities aan elkaar zijn te koppelen en waar nodig willen 
we door werk met werk te maken ook overige ambities een plek in het plan geven, w.o. verkeersveiligheid, klimadaptatie 
en vergroening. De eerste investeringen worden met ingang van 2023 verwacht. In de aanloop hier na toe is een 
voorbereidingskrediet nodig. Zie hiervoor de 2e Berap 2021. De geplande werkzaamheden sluiten aan bij de ontwikkeling 
om 16 appartementen te realiseren op de hoek Dr. Willemslaan/Herenstraat. Naar verwachting met ingang van 2023 het 
investeringsbudget nodig.

Kernenbeleid

Het college constateert dat een ontwikkeling als in Slagharen niet op zich zelf staat. Ook in andere kernen kunnen 
ontwikkelingen gaan spelen welke vanuit de kernen zelf worden geïnitieerd. Het college zou dan ook dergelijke 
ontwikkelingen binnen kernen onder de aandacht willen brengen van het nieuwe college. Het opstellen van een actueel 
kernenbeleid kan daarbij helpen. Hier willen wij in 2022 een eerste stap toe zetten.

We gaan structurele leegstand in de centra van de grote kernen gezamenlijk met andere partijen aanpakken. De 
detailhandelsstructuurvisie speelt daar een belangrijke rol in.
We kunnen de leegstand bijvoorbeeld aanpakken door het gebruik van leegstaande panden voor andere functies mogelijk 
te maken. Verbetering moet blijken uit afname van de leegstand. Daarvoor voeren we het uitvoeringsprogramma van de 
detailhandelsstructuurvisie uit. Hierin is specifiek aandacht voor Hardenberg, Dedemsvaart en de grotere kernen. In 2021 is 
de detailhandelsstructuur¬visie geëvalueerd. Deze actualisatie wordt in 2022 uitgevoerd.
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We faciliteren ruimtelijke ontwikkelingen waarmee de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied wordt benut en 
versterkt. En waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een vitale, dynamische en leefbare samenleving met een 
aantrekkelijke landelijk gebied.
Het landelijk gebied maakt een transformatie door. Door functieveranderingen en of sloop van vrijkomende agrarische 
gebouwen ontstaan kansen om de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied te versterken. Hiervoor gebruiken wij het 
beleid “Erven met kwaliteit”. Wij vergroten de bekendheid van Erven met kwaliteit met persberichten, de inzet van 
erfcoaches en de deelname aan lopende projecten, zoals Veilig IJsselland. Met ons beleid willen wij leegstand zoveel 
mogelijk voorkomen. En het landelijk gebied tegelijkertijd verrijken met nieuwe functies, goed ingepast in een veelzijdig 
landschap. Wij passen daarbij de “ja, mits” benadering toe, vanuit de gedachte dat vervolgfuncties moeten bijdragen aan 
de kwaliteit van de leefomgeving, zowel vanuit ruimtelijk als sociaal en economisch oogpunt. Dat doen wij door met 
initiatiefnemers op locatie in gesprek te gaan. De uitwerking vindt plaats in ruimtelijke procedures en vergunningen. Met 
ruimtelijke kwaliteits¬plannen zorgen wij voor een goede landschappelijke inpassing van nieuwe functies. Met de uitgifte 
van sloopbewijzen kunnen we de sloop van leegstaande bedrijfsgebouwen stimuleren. Niet alleen voor woningbouw (het 
traditionele rood-voor-rood), maar bijvoorbeeld ook voor het uitbreiden van bestaande bedrijven in het buitengebied en 
de bouw van extra bijgebouwen voor hobbyboeren en dergelijke. Bij nieuwe woonfuncties hebben wij oog voor nieuwe 
woonconcepten voor specifieke doelgroepen zoals ouderen en jongeren.
Wij geven landbouwbedrijven de ruimte voor doorontwikkeling binnen de wettelijke en landschappelijke kaders 
(Landschapsidentiteitskaarten). In het buitengebied van Hardenberg vinden de meer traditionele, de kringloop 
georiënteerde als experimentele landbouwbedrijven makkelijk hun plek. Zij bestaan naast elkaar. Zie hiervoor ook 
de paragraaf ondernemend Hardenberg waarin wordt ingegaan op een koers vitale landbouw. Daarbij blijven wij 
steeds met de sector in gesprek. Denk bijvoorbeeld aan het convenant bollenteelt. Waarin we samen mogelijkheden 
zoeken om bij te dragen aan een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen tegelijkertijd zoveel mogelijk te voorkomen. Ziekten en plagen krijgen zo minder kans.et 

De kern Hardenberg behoudt haar streekfunctie en we zorgen voor vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden in 
Hardenberg en Dedemsvaart.
De streekfunctie is met de Omgevingsvisie in het gemeentelijk beleid van de gemeente vastgelegd. Hardenberg 
presenteert zich als streekcentrum. Dat geeft ons de handvatten om waar nodig invloed uit te oefenen en de positie van 
Hardenberg naar voren te brengen. Dat hebben we gedaan en blijven we doen in bijvoorbeeld de verstedelijkingsstrategie 
van de Regio Zwolle. In dit verband wordt nog opgemerkt dat Provinciale Staten de provinciale omgevingsvisie- en 
verordening gaat herzien.

3.2 Volkshuisvesting en woningbouw

We hebben ons woonbeleid vastgelegd in het Programma Wonen 2019-2025. Hierin worden de concrete acties en doelen 
benoemd. 
In de vastgestelde Omgevingsvisie ‘Landstad Hardenberg’ wordt een groeiambitie uitgesproken van zeker een extra 1.000 
woningen tot 2030. Met de autonome behoefte komt daarmee de opgave op ruim 3.000 woningen tot 2030. Hiervoor is 
een jaarlijkse toevoeging van gemiddeld 400 woningen per jaar noodzakelijk. De tweejaarlijkse uitvoeringsagenda (2021-
2023) van het programma Wonen is hierop op aangepast en er komt een aparte versnellingsagenda. 
Met realisatie van gemiddeld 400 woningen per jaar geeft Hardenberg haar eigen bevolking, spijtoptanten en nieuwkomers 
zonder directe binding met Hardenberg de gelegenheid om zich in Hardenberg te vestigen en levert zij een bijdrage 
aan de opvang van de grote groei waarvoor de regio Zwolle staat. Het is voor de gemeente een uitgelezen kans om de 
huishoudensgroei vast te houden om draagvlak te houden voor voorzieningen in de kernen van Hardenberg. Het accent 
van de verhoging van het aantal toevoegingen zal op periode 2022-2026 komen te liggen. 
Per kern verschilt de woonbehoefte. Hardenberg en Dedemsvaart zijn in trek als woonlocatie, ook voor huishoudens van 
buiten onze gemeente. De dorpen en buurtschappen zijn vooral gewild bij de lokale bevolking en rustzoekers van buitenaf. 
Ook deze vraag faciliteren we binnen de mogelijkheden. 

Wat gaan we daar voor doen?

Onze inwoners wonen in een voor hen passende woning, in een omgeving met rust en ruimte, met oog voor 
elkaar, ook in de toekomst.

 - We voeren de acties uit de Uitvoeringsagenda Wonen 2021-2023 uit.
 - We streven ernaar om 200 tot 250 nieuwe woningen op te leveren in 2022. Het bouwprogramma wordt zo veel 

mogelijk afgestemd op de lokale situatie. 
 - We streven er naar om de productie vanaf 2023 op te voeren tot de oplevering van gemiddeld 400 woningen per 

jaar.
 - We bereiden ons voor op een hogere productie door meer harde plancapaciteit toe te voegen en lopende 

projecten te versnellen.
 - Bij het bouwen van nieuwe woningen hebben we nadrukkelijk aandacht voor starters, senioren en huishoudens 

die zijn aangewezen op sociale huur.  
 - Het grootste deel van de huurwoningen in onze gemeente is in bezit van de woningcorporatie Vechtdal Wonen 

(5.197 woningen). Met de woningbouwcorporatie vindt frequent overleg plaats over het realiseren van de 
duurzaamheidsambities van gemeente en corporatie. De afspraken hierover worden vastgelegd in de jaarlijkse 
prestatieafspraken.

 - Met de Plaatselijke Belangen verenigingen hebben we periodiek overleg over de woningbouwplanning in de 
kernen.

We maken werk van de energietransitie.
In de energietransitie heeft de gemeente een belangrijke rol in het informeren, adviseren en bieden van 
handelingsperspectief aan inwoners die de eigen woning willen verduurzamen. Hardenberg heeft de ambitie de inwoners 
goed te faciliteren bij de duurzaamheidsmaatregelen die zij in hun woning kunnen doorvoeren. Nederland moet voor 2050 
van het aardgas af.  
In onze Transitievisie Warmte geven we aan hoe we in de toekomst de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving 
in willen richten. Het bewust maken van de inwoners over de duurzaamheidsopgave en hun eigen bijdrage daarin, maakt 
onderdeel uit van onze aanpak. We helpen onze inwoners daarbij vanuit ons energieloket, Startpunt Duurzaamheid bij de 
Koppel en met de inzet van energiecoaches.
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3.3 Infrastructuur bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Wij willen een bereikbare, verkeersveilige en leefbare gemeente te zijn. Daarvoor is eind 2020 het Programma mobiliteit 
vastgesteld. Het programma mobiliteit is een uitwerking van omgevingsvisie Landstad Hardenberg. In 2021 is het 
programma mobiliteit verder uitgewerkt in het Gemeentelijke verkeers- en vervoerplan (GVVP). In het programma 
Mobiliteit staan onze ambities op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. We kijken daarbij verder dan 
de gemeentegrenzen: hoe houden we samen met onze partners de regio Hardenberg bereikbaar? Het programma geeft 
richting voor de uitvoering van het verkeers- en vervoersbeleid voor de komende jaren. Aangezien automobiliteit tegen de 
fysieke grenzen aan loopt, zetten we meer in op de fiets en het openbaar vervoer (spoor en bus). Daarnaast streven we er 
naar om mobiliteit meer te verduurzamen. 
In het GVVP ligt de focus vervolgens meer op verkeersveiligheid en leefbaarheid. 
Met beide plannen ligt er een ambitie om de komende jaren te investeren in de fietsinfrastructuur en het verbeteren 
van de verkeersveiligheid. Wij doen dit met infrastructurele aanpassingen en door middel van het aanmoedigen van 
gedragsverandering door educatie en handhaving.

Wat gaan we daar voor doen?

We streven naar een goede bereikbaarheid, het optimaliseren van de regionale stroomwegen en de 
fietsverbindingen tussen kernen, woonwijken en voorzieningen.
In 2021 hebben we het Programma mobiliteit uitgewerkt in een Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) en in een 
fietspadenplan. Beide plannen worden eind 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd. De projecten, voorkomend uit deze 
plannen, willen we vanaf 2022 aanpakken. 

GVVP 

In het GVVP spreken we de ambitie uit om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren. Dit willen 
we doen door goede verkeerseducatie, adequate handhaving en aanpassingen in de infrastructuur. Om te bepalen welke 
locaties we dit aan willen pakken hebben we gekeken naar onder andere de weginrichting, geregistreerde ongevallen, 
locaties die door onze inwoners en gebruikers gevaarlijk worden gevonden en locaties waar in potentie een hoger risico 
op verkeersonveiligheid kan bestaan. Hiervoor hebben we heel veel informatie opgehaald onder onze inwoners en door 
gesprekken te voeren met verschillende stakeholders. Deze uitgebreide consultatie binnen de samenleving in combinatie 
met een verkeerskundige onderbouwing heeft geresulteerd in een knelpuntenlijst met 180 – 200 locaties. 

Deze locaties zijn niet veiliger te maken met verkeerseducatie en handhaving alleen. Deze locaties zijn divers van aard. 
Het gaat hierbij om locaties waar kleine maatregelen een groot effect kunnen hebben, maar ook om locaties waar grote 
infrastructurele maatregelen wenselijk zijn. Het is de ambitie om de geconstateerde knelpunten in onze infrastructuur de 
komende 10 jaar actief aan te pakken, wat vraagt om een forse investering. In de Kadernota 2022 is reeds aangegeven dat 
voor de concrete uitvoering van het nog op te stellen GVVP aanzienlijke financiële middelen per jaar noodzakelijk zijn. Voor 
2022 is destijds een PM post opgegeven maar in de toelichting is al aangegeven dat een investeringsbedrag van ongeveer 
850.000 wenselijk is. Tijdens de informele raadbijeenkomst van 18 mei 2021 is door de aanwezige raadsleden aangegeven 
dat vooruitlopend op de vaststelling van het GVVP het wenselijk is om in deze begroting de financiële middelen voor 2022 
reeds beschikbaar te stellen, zodat in 2022 actief uitvoering gegeven kan worden aan het GVVP.  
Door gebruik te maken van subsidiemogelijkheden en combinaties met groot onderhoud is het mogelijk om de totale 
investering in verkeersveiligheid te verhogen naar ongeveer € 1,4 miljoen (per jaar). De noodzakelijke gemeentelijke 
bijdrage vanuit verkeersveiligheid zal daarmee voor 2022 op € 850.000,- (excl. kosten voor projectbegeleiding) komen. 

In 2022 willen we de aandacht leggen bij locaties die op basis van de onderzochte knelpunten een hoge prioriteit 
hebben. Het lijkt daarbij logisch om locaties als eerste aan te pakken die op basis van weginrichting, ongevallen, ervaren 
onveiligheid en potentieel risico, hoog scoren. In het concept GVVP dat momenteel ter inzage ligt is een prioritering 
opgenomen. Het uitvoeringsprogramma van het GVVP (met daarin de definitieve prioritering van de locaties) wordt 
voorgelegd aan uw raad bij de vaststelling van het GVVP. De financiering voor de projecten in de jaren 2023 en verder zal 
bij het vaststellen van het GVVP worden voorgelegd aan uw raad, middels een structurele verhoging van het budget in 
de meerjarenbegroting.

Fietspadenplan

In het kader van het fietspadenplan en de reeds beschikbaar gestelde gelden hiervoor zal in 2022 de eerste verbinding 
worden geoptimaliseerd. Hierbij zal niet alleen naar financiële middelen worden gekeken maar ook naar haalbaarheid 
(doorlooptijd project) en effectiviteit (hoeveel fietsers profiteren). 

Snelfietsroute

We realiseren een belangrijk onderdeel van de integrale aanpak Haardijk en de snel fietsroute Zwolle - Hardenberg 
middels de ongelijkvloerse kruising voor fietsers met de Haardijk.  

Er is voldoende parkeerruimte op de juiste plaats en voor de juiste prijs voor alle doelgroepen.
In 2022 is het nieuwe parkeerbeleid operationeel. Er kan (de eerste 3 uur) gratis geparkeerd worden in enkele 
parkeergarages. Aan de rand van de stad kan er op meer plekken langdurig gratis geparkeerd worden. De tarieven 
voor de abonnementen zijn naar beneden bijgesteld zodat onder andere werknemers meer gaan parkeren in de 
parkeergarages. Met het beleid wordt parkeerruimte vlak bij de winkel vrij gespeeld voor de bezoeker. De bezoeker van 
het centrum heeft de keus; in het centrum betaald parkeren, iets verder van het assenkruis de eerste 3 uur gratis en aan 
de rand van het centrum volledig gratis.

De bereikbaarheid per openbaar vervoer verbetert en sluit goed aan op de regionale ov-hoofdinfrastructuur.
In het Programma mobiliteit hebben we de ambities vastgelegd voor het openbaar vervoer. Deze OV-visie zullen we de 
komende jaren verder uitdragen bij provincie en vervoerders. We zien de Vechtdallijnen daarbij als de hoofdverbindingen 
waarop het andere openbaar vervoer zo veel mogelijk moet aansluiten. In het programma mobiliteit zijn ook de ambities 
op het gebied van spoor verwoord. Samen met de regionale partners zullen wij de Vechtdallijnen en de Nedersaksenlijn 
continu onder de aandacht houden. De gemeente zal daarbij zelf initiatieven nemen om bijvoorbeeld stations en hubs te 
verbeteren en/of te realiseren. Zo zullen we voor Bergentheim bekijken welke mogelijkheden er zijn om het (openbaar) 
vervoer te verbeteren en met name richting station Mariënberg.

De verkeersveiligheid verbetert, waarbij het aantal verkeersslachtoffers met lichamelijk letsel op gemeentelijke 
wegen de komende vijf jaar daalt.
In het GVVP hebben we ambitieuze doelstellingen geformuleerd die aansluiten bij de nationale doelstellingen om te 
streven naar nul verkeersslachtoffers. Door te blijven investeren in verkeerseducatie, maar vooral fors te investeren in 
infrastructuur zal op termijn de realisatie van deze doelstelling in beeld gaan komen.

We houden het onderhoud van wegen op orde met het budget dat hiervoor beschikbaar is en nemen daarin 
verkeersveiligheidsmaatregelen zo mogelijk mee.

 - We voeren de werkzaamheden uit binnen het meerjarig onderhoudsprogramma voor wegen, bermen en sloten. 
Daarbij grijpen wij kansen aan om verkeersveiligheid, maar ook biodiversiteit te verbeteren.
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 - In 2022 stellen we een nieuw meerjarig onderhoudsprogramma op voor het groot onderhoud aan de 
wegverharding. Het plan wordt voor de periode 2023 - 2025 opgesteld.

 - We gaan verder met het verduurzamen van onze openbare verlichting door LED-verlichting toe te passen. De raad 
heeft voor het meerjarig vervangingsprogramma gelden beschikbaar gesteld.

 - Op basis van het beleidsplan civieltechnische kunstwerken voeren we onderhoud uit aan kunstwerken zoals 
bruggen, vlonders en tunnels.

3.4 Onderwijs en educatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom werken we samen met de 
verschillende onderwijs- en educatiepartners aan de opleiding voor onze kinderen. Dat begint al jong op de peuteropvang 
en voorschoolse educatie. Met ingang van 2022 worden de voorschoolse voorzieningen wettelijk verplicht een 
pedagogisch beleidsmedewerker in te zetten in de voorschoolse educatie. De extra kosten hiervan kunnen worden gedekt 
uit de doeluitkering onderwijsachterstanden. Onze ambitie is dat alle peuters uit de doelgroep gebruik maken van de 
voorschoolse educatie om zo goed voorbereid te starten op de basisschool. 

Wat gaan we daar voor doen?

We bieden een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod aan voorschoolse educatie waar onze peuters volop 
gebruik van maken zodat ze goed voorbereid beginnen aan de basisschool.

 - We stellen subsidie beschikbaar aan voorschoolse voorzieningen voor peuters in de doelgroep, en voor het 
basisaanbod peuteropvang voor kinderen waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. 

 - We gaan voor 100% deelname van peuters in de doelgroep aan voorschoolse educatie. Daarom werken we samen 
met de voorschoolse voorzieningen en de Jeugdgezondheidszorg aan een goede organisatie van de indicatie voor 
en toeleiding naar de voorschoolse educatie.

 - Om de kwaliteit van de VVE verder te verhogen continueren we ons scholingsaanbod voor pedagogisch 
medewerkers. 

 - Vanaf 2022 wordt de wettelijk verplichte pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie ingezet. 
De taak van deze medewerker is het doorontwikkelen van het beleid binnen de instellingen het coachend 
ondersteunen van de pedagogisch medewerkers die de voorschoolse educatie uitvoeren. 

 - In 2022 is een aanbod voorschoolse educatie bij het AZC beschikbaar voor de AZC-peuters met een indicatie 
voorschoolse educatie

Samen met onderwijs en Jeugdgezondheidszorg werken we aan de ondersteuning van jeugd.
 - Samen met onderwijs en de Jeugdgezondheidszorg van de GGD werken we aan de ondersteuning van de jeugd 

op het gebied van onder andere leerplicht, zorgstructuur in en om school en leerlingenvervoer. Het in 2019 
hiervoor vastgestelde uitvoeringsprogramma is hierbij de leidraad. 

 - De pilot om betere ondersteuning te bieden aan kinderen binnen de schoolcontext op twee VO-
scholen in Hardenberg wordt in het schooljaar 2021/2022 gecontinueerd. Deze pilot is onderdeel van het 
transformatieprogramma Samen Door. Hiermee beogen we jeugdigen binnen het onderwijs hulp te bieden.

 - Vanuit de pijler Welzijn van de Regiodeal Zuid Oost Drenthe is gemeente Hardenberg partner in het project 
Kansen4Kinderen. Samen met het primair onderwijs willen wij onze leerlingen ‘Eerlijke Kansen’ en een goed 
opleidingsperspectief dat daadwerkelijk past bij niveau van leerling bieden.

We dringen het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug. Jongeren moeten in principe een startkwalificatie (havo 
of mbo-niveau 2 diploma) behalen.

Binnen de RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) IJssel-Vecht werken 11 gemeenten samen om zoveel mogelijk 
voortijdige schoolverlaters terug te leiden naar een opleiding of hen te helpen om op een andere manier een 
startkwalificatie te halen. Om hier maximaal resultaat op te behalen is een meerjarenbeleidsplan opgesteld in de regio. 
In 2022 richten we ons vooral op het thema ‘integrale ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie’. Samen met 
onderwijsinstellingen, Samen Doen , team werk en inkomen en andere partners op de arbeidsmarkt voeren we projecten 
uit om schooluitval te voorkomen. Waar nodig scherpen we ons beleid op schooluitval en thuiszitters aan.

We pakken laaggeletterdheid aan. 
We werken plannen uit in het kader van de Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024, Samen aan de Slag voor 
een vaardig Nederland en het Regioplan Aan de slag met basisvaardigheden in de Arbeidsmarktregio Zwolle. In de 
vervolgaanpak staat centraal dat de gemeente de regie neemt in de aanpak van laaggeletterdheid en de verbinding legt 
met andere beleidsterreinen in het maatschappelijk domein zoals inclusie, armoedebeleid, onderwijsachterstandbeleid en 
gezondheidsbeleid. In Samen Door nemen we lokale plannen ter verbetering van basisvaardigheden op.

We voeren het programma eerlijke kansen uit.
In 2021 is samen met het primair onderwijs het programma eerlijke kansen opgesteld. Het programma richt zich op het 
voorkomen van onderwijsachterstanden. En vooral het bevorderen dat kinderen die niet of in mindere mate kunnen 
beschikken over een omgeving waarin ondersteuning voor hun (school)ontwikkeling aanwezig is, ook een zo goed 
mogelijke kans krijgen hun talenten te ontplooien. In 2022 voeren wij dit programma uit. De Nationaal Programma 
Onderwijs gelden die wij ontvangen om de achterstanden van Corona in te lopen worden in dit programma geïntegreerd.

We werken samen met het primair en voortgezet onderwijs aan het wegwerken van achterstanden ontstaan door 
corona.
Gemeenten ontvangen extra middelen van het Rijk om scholen te ondersteunen bij de aanpak van leervertraging en 
andere problemen door corona. Scholen ontvangen hiervoor ook zelf middelen. Dit gebeurt in het kader van het Nationaal 
Programma Onderwijs. We bespreken met scholen hoe we hen kunnen helpen met aanvullende programma’s, begeleiding 
en kennisdeling.

3.5 Sport en accommodaties

In 2022 blijft de gemeente Hardenberg (meer) sporten en bewegen stimuleren. Dat doen we samen met sportverenigingen 
en andere organisaties. Het Sport- en Beweegakkoord, dat in 2020 is ondertekend door een groot aantal lokale 
maatschappelijke organisaties, vormt daarvoor de basis.
Als we sporten en bewegen willen promoten, dan heeft dat een betere kans van slagen als her en der in de gemeente 
goede sportvoorzieningen voorhanden zijn. Het op peil houden en verbeteren van de sportinfrastructuur verdient dus 
blijvend aandacht.

Wat gaan we daar voor doen?

We streven naar passende voorzieningen op het gebied van sport.
We ondersteunen Turn- en Sportcentrum Hardenberg (TSH) en Gymvereniging Gramsbergen in hun zoektocht naar een 
volwaardige turnaccommodatie. In 2021 zijn een aantal scenario’s onderzocht om richting te geven bij de besluitvorming. 
Hockeyclub GZG gaat verhuizen naar Marslanden. Hierdoor kan hockeyclub GZG uitbreiden met een extra veld en komt er 
ruimte vrij op sportpark De Boshoek voor voetbalvereniging HHC.

We willen zo veel mogelijk lokale initiatieven om meer te bewegen ondersteunen.
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Het Sport- en beweegakkoord (SBA) draait. De eerste projectaanvragen zijn gehonoreerd en zitten in de fase van uitvoering. 
In 2022 stelt het Rijk ook weer geld beschikbaar voor het SBA. voor zover we nu weten voor de laatste keer. In 2022 willen 
we het SBA evalueren. Waar mogelijk kijken we of het SBA en het Preventieakkoord qua proces en inhoud geïntegreerd 
kunnen worden. Sport en gezondheid gaan immers hand in hand.
We willen de samenwerking tussen sportverenigingen, andere sportaanbieders, overige maatschappelijke organisaties en 
de gemeente ook in 2022 weer tot speerpunt maken. Alleen samen komen we tot een sportiever en gezonder Hardenberg. 
Lokale initiatieven, dicht bij de mensen om wie het gaat, zijn daarbij van groot belang.

3.6 Kunst, cultuur en monumentenzorg

Kunst en cultuur zijn onlosmakelijk verbonden met onze samenleving en horen zichtbaar te zijn op verschillende plekken in 
de gemeente. Kunst en cultuur zijn een belangrijk middel om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het zorgt voor 
cohesie, vitaliteit, weerbaarheid, een goed vestigingsklimaat en voor verbinding. 
We hebben verschillende programma’s waarmee we onze inwoners verleiden om actief deel te nemen aan kunst en 
cultuur. Jongeren vormen hierbij een belangrijke doelgroep. Daarnaast willen we onze inwoners kennis laten maken met 
verschillende culturele activiteiten, en ze uitnodigen om deel te nemen aan een bloeiend verenigingsleven. 

De Zeven Koloniën van Weldadigheid werken samen aan het uitdragen van het gezamenlijke verhaal van 
armoedebestrijding door sociale verheffing en het werk in de landbouw. Delen van vier koloniën (Frederiksoord, 
Wilhelminaoord Veenhuizen en Wortel) zijn in 2021 erkend als werelderfgoed. De Ommerschans (en het bezoekerscentrum 
in oprichting) heeft het Europees erfgoedlabel gekregen, en blijft het met de andere zeven koloniën samenwerken om 
gezamenlijk hun geschiedenis, de zeven verhalen en het beleefbaar maken van de koloniën te stimuleren.

De inzet voor 2022 met betrekking tot de Ommerschans is het realiseren van een bezoekerscentrum, waarbij het onderzoek 
zich richt op locatie, haalbaarheid en exploitatie. 

Onze huidige visie Kunst en Cultuur loopt af in 2021. Het verdient onze voorkeur om de looptijd van een nieuwe visie 
parallel te laten lopen aan de volgende raadsperiode. Om die reden hebben we er voor gekozen om de huidige visie 
(inclusief de overeenkomst met de bibliotheek) met één jaar te verlengen. 

Wat gaan we daar voor doen?

Aan de hand van zes thema’s willen we de actieve deelname aan culturele activiteiten en evenementen vergroten 
waarbij we aansluiten bij vragen en behoeften vanuit de verschillende kernen en wijken.

 - We zetten de ontwikkeling van jonge en nieuwe organisaties voort. Hierbij zetten we onder andere in op de 
verbinding tussen creativiteit en techniek, onderwijs en ondernemers. 

 - De bibliotheek Hardenberg verlegt de focus van o.a. het uitlenen van boeken naar het vergroten van de 
zelfredzaamheid van kwetsbare groepen en het ondersteunen van en bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling 
van onze inwoners.

 - Samen met lokale partijen werken we het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel 2019-2026 uit tot 
een lokaal convenant. Hierin maken we concrete afspraken over inhoud, tijd en budget voor cultuuronderwijs. 
Daarnaast hebben wij in de Kadernota 2022 vanaf schooljaar 2022-2023 € 20.000 per schooljaar gevraagd voor 
urenuitbreiding van de cultuurcoach voor de uitvoering van het activiteitenplan “Cultuur aan de Basis” 2021-2024. 

 - We organiseren een cultureel project onder leiding van een kunstenaar op basis van sociale of ruimtelijke 
vraagstukken. Door inwoners hierbij te betrekken draagt kunst en cultuur bij aan de verbinding in de samenleving 
en de beleving van de omgeving.

 - We intensiveren de samenwerking tussen de partijen in het culturele veld, zowel binnen als buiten de gemeente. 
Waar mogelijk zetten we in op gezamenlijke programmering van activiteiten. 

 - Afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden zetten we kunst en cultuur in om de levendigheid in het centrum 
van Hardenberg en Dedemsvaart te versterken.

Theater de Voorveghter
De horeca van Theater de Voorveghter is per 1 juli 2021 in eigen beheer genomen om zowel op operationeel, financieel, 
conceptueel, maar zeker ook maatschappelijk vlak beter aan te sluiten op de behoeften van de Hardenbergse samenleving 
en de gebruikers van de Voorveghter. Goede kwalitatieve horeca wordt steeds belangrijker in combinatie met een 
avondje uit in het theater. De Voorveghter exploiteert de horeca alleen voor ‘natte’ horeca (drinken) rondom voorstellingen 
en verhuuractiviteiten. Voor een compleet avondje uit wordt de samenwerking met de lokale horeca voortgezet. We 
blijven bijvoorbeeld inzetten op het combineren van het theaterbezoek met een hapje eten in restaurants voorafgaand 
aan de voorstelling. In het nieuwe plan zal ook bij verhuuractiviteiten van het theater, waarbij eten gewenst is, intensief 
worden samengewerkt met de lokale horeca. ‘Droge’ horeca (eten) zal namelijk ingekocht worden via hen, zodat ook deze 
(horeca)ondernemers nog meer kunnen profiteren van de activiteiten van de Voorveghter. Op personeelsgebied wordt 
samengewerkt met de Bioscoop (BiosHardenberg). Door het intensiveren van de samenwerking tussen theater en bioscoop 
ontstaan er voordelen op het gebied van o.a. schoonmaak, inkoop, het inrichten van de BHV-organisatie en de wettelijke 
eisen betreffende Sociale Hygiëne. Daarnaast wordt op activiteitenniveau de synergie versterkt, wat uiteindelijk resulteert in 
een betere dienstverlening en beleving voor de bezoeker van theater De Voorveghter en de bioscoop. We onderzoeken de 
mogelijkheid om samenwerkingen aan te gaan met het Alfa-college, de nieuwe Vakschool 100% Gastvrij of voor mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt. 

3.7 Bijstand/gemeentelijk minimabeleid

In Hardenberg kiezen we voor een inclusieve samenleving, waarin mensen zichzelf zoveel mogelijk
kunnen redden en zich kunnen (blijven) ontwikkelen. Lukt dat (even) niet, dan helpen we ze daarbij.
We willen dat alle inwoners een eerlijke kans hebben om mee te doen. Armoede staat die kans in de
weg. Het ontneemt mensen hun toekomstperspectief en zelfredzaamheid. Daarom gaan we als
gemeente de strijd aan met armoede. We helpen mensen die door armoede in de problemen zijn
gekomen weer op weg. Kinderen hebben daarbij onze bijzondere aandacht: geen kind mag buiten
spel staan. 

Alhoewel de effecten van de coronacrisis lijken mee te vallen voor onze gemeentelijke bijstand weten we niet wat er gaat 
gebeuren als de diverse steunmaatregelen van de overheid worden afgebouwd. Waar nodig zullen we onze dienstverlening 
en ondersteuning hierop aanpassen.

Wat gaan we daar voor doen?

We willen experimenteren met regelluwe bijstand.
 - In 2022 evalueren we het Pak je kans-fonds en gaan we waar mogelijk de werkzame elementen inzetten in onze 

reguliere dienstverlening. Met het Pak je kans-fonds konden inwoners in 2020 en 2021 investeren in hun eigen 
ontwikkeling. De regeling kende zo min mogelijk kaders waardoor inwoners veel vrijheid hebben om hun eigen 
plannen te realiseren. Met het experiment willen we erachter komen of de vrijheid, verantwoordelijkheid en het 
eigenaarschap zorgt voor meer uitstroom, welbevinden en nieuwe inzichten voor onze reguliere dienstverlening. 
In 2022 zullen we met de uitkomsten van dit experiment verder aan de slag gaan.

 - We geven mensen de ruimte om te ondernemen in een sociale coöperatie. Binnen een sociale coöperatie kunnen 
mensen met een bijstandsuitkering op een laagdrempelige manier een onderneming starten. Hierbij passen we 
een regelluwe zone binnen de Participatiewet toe. Gedacht kan worden aan ontheffing van de sollicitatieplicht 
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gedurende deelname en/of het houden of investeren van eigen inkomsten.

Met onze ketenpartners ondersteunen wij onze inwoners en geven wij hen handvatten om financieel gezonde(re) 
keuzes te maken. Wij willen de inwoners de vaardigheden leren die noodzakelijk zijn financieel zelfredzaam te 
worden en te blijven.

 - We blijven activiteiten uitvoeren zoals Voor Elkaar, Startpunt Geldzaken, Sam& Overijssel. In samenwerking met de 
scholen geven we leerlingen voorlichting over omgaan met geld. 

 - Eén van de actiepunten vanuit het nieuwe beleidsplan is het evalueren van onze minimaregelingen. Deze evaluatie 
zal in 2022 plaatsvinden, zodat inwoners de hulp krijgen die ze nodig hebben. Wij zullen bij de uitkomst kijken 
naar de mogelijkheden voor eventuele ambtshalve toekenning, het voorkomen van een armoedeval en nazorg bij 
uitstroom uit de uitkering.

 - Het Budgetloket wordt waar nodig en waar mogelijk verder ontwikkeld om de drempel naar financiële hulp voor 
inwoners zo laag mogelijk te maken.

We zorgen voor adequate schulddienstverlening, gericht op preventie en het voorkomen van terugval.
 - We zetten het project ‘Voor Elkaar’ structureel voort, om schulden vroegtijdig op te sporen en aan te pakken.
 - Naar verwachting zullen, na afloop van de ondersteuningsmaatregelen van het Rijk, sommige ondernemers 

in financiële moeilijkheden komen. Er zijn al diverse vormen van hulp en ondersteuning maar deze zijn soms 
moeilijk vindbaar. We hebben in de 2e helft van 2021 gezorgd voor begeleiding van ondernemers bij het vinden 
van de juiste hulp. Daar waar ook sprake is van schuldproblematiek bij ondernemers hebben wij, met diverse 
samenwerkingspartners, voor hen een specifiek aanbod ingericht. Dit continueren we in 2022.

3.8 WMO Welzijn

Ons uitgangspunt is dat mensen in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hoe het met hen gaat. Als 
zelfredzaamheid en omzien naar een ander (tijdelijk) niet meer mogelijk is, bieden we ondersteuning. We hebben aandacht 
voor mensen voor wie het (om welke reden dan ook) niet vanzelfsprekend is dat ze mee kunnen doen. 
We zijn trots op de betrokken en vitale samenleving van de gemeente Hardenberg. Inwoners zien naar elkaar om en 
noaberschap is ons niet vreemd. Veel mensen zetten zich in als vrijwilliger of mantelzorger. Dat willen we ondersteunen 
en verder uitbouwen. Hierbij zetten we in samenwerking met de partners in het veld in op de 4V’s (vinden, verbinden, 
verlichten en versterken).

We ondersteunen inwoners zo goed mogelijk met de middelen die ons daarvoor ter beschikking staan. De Samen Doen 
teams zijn een belangrijk onderdeel van die ondersteuning en daarom bouwen wij daarop verder

Wat gaan we daar voor doen?

Het realiseren van een voorziening voor daginvulling voor de doelgroep met dementie.
 - Verschillende professionals in onze gemeente signaleren een behoefte onder inwoners met dementie én hun 

mantelzorgers. Het voorliggend veld biedt hierin nu onvoldoende antwoord, geïndiceerde dagbesteding is nog 
een stap te ver of sluit onvoldoende aan vanwege de ontwikkelopgave binnen het geïndiceerde aanbod. 

 - Samen met onze ketenpartners binnen het welzijn -en zorgdomein wordt een voorliggende voorziening voor de 
doelgroep met lichte dementie ontwikkeld. Deze voorziening zit tussen het voorliggend aanbod en geïndiceerde 
dagopvang. 

 - We willen zorgdragen dat mensen met lichte dementie zoveel mogelijk in de ‘eigen’ omgeving en laagdrempelig 

ondersteund kunnen worden, zonder direct een volledige indicatie te krijgen waarbij eigen kracht en eigen regie 
wordt ingeperkt, daar waar het niet nodig is. 

 - De voorziening levert respijteffecten op voor hun mantelzorgers (verlichting van de zorgtaken). 
 - Kortom het is een preventieve, algemene voorziening om de instroom naar (duurdere en soms onnodige) 

geïndiceerde daginvulling te verminderen cq te beheersen. 
 - De voorziening sluit aan bij de ambitie uit het programma Samen Door, de integrale visie op daginvulling en het 

uitvoeringsplan respijtzorg en mantelzorgondersteuning. 
 - Naar verwachting levert een dergelijke voorziening op termijn een besparing op in de instroom 

maatwerkvoorzieningen WMO. 
 - Het realiseren van een dergelijke voorliggende voorziening vergt een investering voor de overbruggingsperiode.

Versterken van de samenleving door inzet op een participerende overheid.
 - We geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Waar nodig ondersteunen we dit, bijvoorbeeld door een 

bijdrage uit het Fonds Maatschappelijke Initiatieven. 
 - Op initiatief vanuit de raad is met ingang van 2021 een nieuwe regeling van het Fonds maatschappelijke 

initiatieven in werking getreden. 
 - Hiermee willen wij initiatieven vanuit de samenleving een incidentele impuls geven om de leefbaarheid zichtbaar 

te verbeteren.
 - Voor de jaren tot 2023 heeft de raad jaarlijks een bedrag van € 330.000 extra beschikbaar gesteld. Met de regeling 

wordt beoogd deze middelen zo doelmatig mogelijk in te kunnen zetten.

We werken vanuit het uitgangspunt dat mensen zelf primair verantwoordelijk zijn hoe het met hen gaat. Onze 
inwoners kijken om naar elkaar. Pas als zelfredzaamheid en omzien naar een ander (tijdelijk) niet mogelijk is, 
springt de overheid bij. We doen wat nodig is.

 - We hebben aandacht voor onze kwetsbare inwoners. Door een integrale samenwerking signaleren we hulpvragen 
en ondersteunen we hen zo kort en zo licht mogelijk. Vanuit het gedachtegoed normaliseren.

 - We verkennen met betrokken partners de verbreding en verdieping van laagdrempelige en praktische 
ondersteuning, mogelijk zonder indicatie. En helpen om zo onze inwoners in hun eigen kracht te zetten.

We bereiden ons voor op de decentralisatie beschermd wonen. 
Met ingang van 2023 wordt het budget dat nu nog in z’n geheel naar de centrumgemeente Zwolle gaat, stapsgewijs 
met 10% per jaar gedecentraliseerd naar de afzonderlijke gemeenten. Per 1 januari 2023 is de gemeente Hardenberg zelf 
verantwoordelijk voor de nieuwe instroom Beschermd Wonen. Vanuit het Rijk blijft er een verplichting om regionaal samen 
te werken bestaan. De voorbereiding op decentralisatie wordt gedaan op basis van besluiten die eind 2021 zijn genomen 
over de regionale visie en het lokale plan beschermd wonen van de gemeente Hardenberg. In de begroting hebben we 
rekening gehouden met de financiële berekeningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang zoals die nu 
bij ons bekend zijn. Voor de begroting 2023 kijken we op basis van de actuele ontwikkelingen opnieuw naar de begrote 
bedragen. 

Alle inwoners, jong en oud - voor zover die ertoe in staat zijn - leveren op vrijwillige basis een bijdrage aan de 
maatschappij.
De ondersteuning van vrijwilligers geven we de komende jaren vorm langs de lijnen stimuleren, faciliteren en waarderen; 
we willen vrijwilligers werven (stimuleren) en de vrijwilligers en hun organisaties ondersteunen (faciliteren).

We bevorderen participatie en zelfredzaamheid.
Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe wet Inburgering in werking. Gemeenten krijgen met deze nieuwe wet de 
volledige regie op de inburgering van de nieuwe statushouders. Voor de uitvoeringskosten en de ondersteuning van de 
‘ondertussengroep’ ontvangt de gemeente Hardenberg in de jaren 2022 t/m 2026 een bedrag ad +/- € 200.000.
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De Rijksbijdrage voor de inburgeringsvoorzieningen (zoals de leerroute, de MAP, maatschappelijke begeleiding) wordt 
in het najaar van 2021 bekendgemaakt via een specifieke rijksuitkering (SPUK). De SPUK wordt berekend op basis 
van het aantal inburgeringsplichtige asiel- en gezinsmigranten. Onze prognose, uitgaande van een taakstelling van 
42 voor 2022 en 15 gezinsmigranten, verwachten we voor 2022 een Rijksbijdrage van € 235.000 ontvangen voor de 
inburgeringsvoorzieningen. De verwachting is dat de structurele nieuwe middelen (SPUK) lager liggen dan de huidige 
structurele middelen. In de 1e berap 2022 informeren wij de raad over de daadwerkelijke hoogte van deze uitkering.

We hebben brede inzichten in de ontwikkelingen binnen Wmo
 - We hebben in 2022 de eerste inzichten door de inzet van een nieuwe vorm van cliëntervaringsonderzoek, namelijk 

een continu cliëntervaringsonderzoek. Dit leidt tot een beter inzicht in het effect van onze dienstverlening. De 
verdiepende informatie uit dit onderzoek leidt tot meer mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren.

 - We kunnen vanuit de inzichten van de Monitor verdiepende analyses maken rondom verschillende voorzieningen. 
En kunnen zo beter anticiperen of behoeften en signalen. Het versterken van inzicht is onderdeel van het 
programma Samen Door.

We bieden waar nodig ondersteuning bij het huishouden.
 - In 2021 zijn we gestart met een nieuwe contractering. Waarbij de huishoudelijk hulp een mogelijkheid biedt als 

algemene en als maatwerkvoorziening. 
 - Het nieuwe contract beoogt meer flexibiliteit, nauwere samenwerking met betrokken partners en meer financiële 

grip.
 - In 2022 houden we nauwe contacten met de betrokken partners rondom de ontwikkeling van huishoudelijke hulp 

inzet in de gemeente Hardenberg.

We onderhouden een stevige samenwerking met onze gecontracteerde zorgaanbieders
 - In 2022 hebben we concrete acties lopen met onder andere betrokken zorgaanbieders rondom de transformatie in 

het sociaal domein en daarmee mede in de Wmo. Die tevens aansluiten bij onze visie vanuit Samen Door.
 - Met contractmanagement zetten we in op de samenwerking met betrokken partners rondom de 

maatwerkvoorzieningen.

We regelen efficiënt en effectief doelgroepenvervoer (Wmo en leerlingenvervoer).
 - Vervoer vanuit de Wmo en leerlingenvervoer wordt inmiddels aangeboden door één vervoerder. We werken verder 

aan het versterken van de onderlinge samenhang tussen beide vormen van vervoer. 
 - We ontwikkelen lokale en regionale vervoersoplossingen die zonder indicatie kunnen worden gebruikt

We streven naar een inclusieve samenleving.
Wij willen een samenleving waarin iedereen volwaardig en naar vermogen kan meedoen, ongeacht leeftijd, opleiding, 
beperkingen, (seksuele) voorkeuren, afkomst of sociale positie. Hoe we hier aan werken is beschreven in het inclusiebeleid 
en het Ouderenakkoord. In 2022 geven we verdere uitvoering aan de actiepunten die zijn omschreven in deze stukken. Zo 
werken we aan de fysieke toegankelijkheid, de toegankelijke informatie en communicatie en toegankelijke dienstverlening. 
We gaan externe samenwerkingspartners stimuleren en enthousiasmeren om ook aan de slag te gaan. Hierbij kijken we 
verder dan een toegankelijke samenleving, namelijk een inclusieve samenleving waarin iedereen een eerlijke kans krijgt. 
Barrières, zoals laaggeletterdheid, dementie, eenzaamheid en etnische of gender-discriminatie willen we zoveel als mogelijk 
wegnemen.  

In Hardenberg kun je waardig en vitaal ouder worden.
 - In 2022 verbinden we vanuit het ouderenakkoord verschillende initiatieven zodat inwoners waardig ouder kunnen 

worden.  
 - In 2022 breiden we de coalitie tegen eenzaamheid verder uit. Dit omvat niet alleen ouderen, maar ook andere 

doelgroepen zoals mensen met een beperking.

3.9 WMO-woonvoorzieningen

Wat gaan we daar voor doen?

De bestaande woningvoorraad van levensloopbestendige (of levensloopbestendig te maken) woningen 
wordt vergroot, zodat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 

 - We stimuleren de bouw van levensloopgeschikte woningen in en rond de centra van de kernen.
 - We blijven onze inwoners ondersteunen om zelf aanpassingen te doen in hun woning door bewustwordings-

campagnes zoals Lang zult u Wonen. Ook kunnen inwoners gebruik maken van de Verzilverlening.

We stimuleren en bevorderen het bouwen boven de wettelijke norm op het gebied van zorg en 
duurzaamheid.
We maken prestatieafspraken met de woningcorporatie en ontwikkelaars over zorg en duurzaamheid bij 
woningbouw. En zetten in op lokale verbindingen.

3.10 Openbare gezondheidszorg

De gemeentelijke taak op het gebied van volksgezondheid is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (WPG).In 
de Wet Publieke Gezondheid staat een aantal verplichtingen. De wet laat ons echter voldoende vrijheid om lokaal 
gezondheidsbeleid te maken. Dat hebben we gedaan door aansluitend op de Landelijke Nota van 26 mei 2020 onze 
eigen nota te actualiseren.

De GGD IJsselland is de uitvoeringspartner voor een groot deel van ons gezondheidsbeleid. Samen met de GGD 
vormen we netwerken die bijdragen aan realisatie van onze gezondheidsopgave.  

Wat gaan we daar voor doen?

De gezondheid en vitaliteit van de inwoners neemt toe. Inwoners doen minder snel een beroep op zorg en 
ondersteuning. We bevorderen een gezonde leefstijl.
In 2022 richten we ons op de uitvoering van de ambities die we vastgelegd hebben in onze Nota lokaal 
gezondheidsbeleid 2022-2026. De basis vormt de gezondheidstoestand van onze inwoners die we monitoren via de 
IJssellandscan (samenwerking GGD IJsselland en Proscoop). We werken samen met de partners binnen Vitaal Vechtdal 
op de scheiding van het gezondheids- en zorgdomein om de monitoring te duiden en evalueren. Vervolgens 
maken we afspraken over de interventies die werken. Daarnaast gebruiken we het preventieakkoord om partijen te 
verbinden en verantwoordelijk te nemen voor de uitvoering. We ontsluiten de informatie hierover op twee websites. 
www.gewoongezond.info (gericht op leefstijl en omgeving) en www.gewoonactief.nl (gericht op sport, cultuur en 
beweegaanbod).
Bij de ruimtelijke inrichting van het Gezondheidspark aan de Jan Weitkamplaan zoeken we partijen die hun 
dienstverlening richten op het snijvlak van zorg en gezondheid en die complementair aan elkaar zijn.

We zetten het alcoholmatigingsbeleid gericht op jongeren voort. 
We zijn in 2018 In Dedemsvaart gestart met een aanpak volgens het IJslandse model. (In IJsland is de aanpak 
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van middelengebruik zeer succesvol.) In 2020 zijn twee Hardenbergse scholen aangesloten. Gezamenlijk met de 
scholen, welzijnswerk, uitvoerende sport- en cultuuraanbieders en de lokale inwoners werken we in 2022 volgens een 
activiteitenprogramma (gewoon actief ) gericht op preventie zoals vergroten bewustzijn bij ouders en een zinvolle vrije 
tijdsbesteding. Intussen werken we in samenwerking met Tactus, Halt en het jongerenwerk aan de bewustwording en 
weerbaarheid bij jongeren via een aanbod op scholen.

We werken samen met lokale partners in de brede school aan het versterken van de ontwikkelkansen van 
kinderen.
In de brede school werken kinderopvang en primair onderwijs samen aan het versterken van de ontwikkelkansen van 
kinderen. Afhankelijk van de wens in de diverse kernen schuiven sportverenigingen, culturele instellingen, plaatselijke 
belangen of welzijnsorganisaties aan.

We bevorderen de gezondheid door activiteiten van de combinatiefunctionarissen op scholen en in de wijken en 
kernen.
Binnen de gemeentelijke organisatie werken de combinatiefunctionarissen aan programma’s binnen de BRAVO thema’s  
(Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontmoeting). We doen dat samen met de inwoners en maatschappelijke 
organisaties in de kernen. Zo willen we komen tot “gewoon gezond” wijken en kernen.
Buiten de gemeentelijke organisatie zijn de functionarissen werkzaam bij welzijn- en culturele organisaties, in het primair en 
voortgezet onderwijs. Zij zetten sport en cultuur in om gezondheidsdoelstellingen te bereiken. 

We voorkomen overgewicht bij jongeren.
Hardenberg is JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht). Het JOGG programma helpt ons om gericht te werken 
aan interventies die gericht zijn op de omgeving van jongeren: gezin, school en vereniging. Omgevingen die verleiden 
tot (over)consumptie van ongezonde voeding . We werken met scholen en sportverenigingen samen aan het aanbod 
in de gezonde kantines. Met scholen ontmoedigen we de loop van jongeren naar de supermarkt, bijvoorbeeld door 
schoolpleinen aantrekkelijk te maken. Aan de andere kant stimuleren we beweging en andere vormen van vrijetijdsinvulling 
omdat we geloven in de samenhang op deze thema’s. Het veranderen van de omgeving kost tijd. Aangezien het 
percentage kinderen en jongeren met overgewicht schommelt tussen 14 en 18 is werken we samen met maatschappelijke 
partijen en jeugdgezondheidszorg in een preventieakkoord om overgewicht terug te dringen. De uitvoering ligt in eerste 
instantie bij de zorgpartijen die gebruik maken van bewezen interventies.

We zorgen voor voldoende uitdagende speelmogelijkheden in de wijken en kernen.
In 2021 is een begin gemaakt met het opstellen van een integrale visie op buiten spelen en bewegen. Op basis daarvan 
willen we investeren in de vernieuwing van speel- en sportmogelijkheden in de openbare ruimte. Daarnaast ondersteunen 
we en adviseren we bij bewonersinitiatieven. Financieel onder meer via het Fonds Maatschappelijke Initiatieven. 
Beweegprogramma’s om spelen op straat te stimuleren zijn vast onderdeel van sport-, en beweegstimulering.

We hebben een goed netwerk van AED’s. 
De Stichting Hartveilig Hardenberg zet zich in voor de instandhouding en gewenste uitbreiding van het netwerk AED’s in 
de gemeente Hardenberg. De Stichting is in 2020 gestart met een inhaalslag om de eerste generatie AED’s te vervangen. 
Het gewenste aantal van minimaal 130 AED’s in het gemeentelijk netwerk is dan bereikt en moet in 2022 verder worden 
onderhouden. De gemeente verstrekt subsidie aan de stichting voor de exploitatie van het netwerk en de inzet van de 
vrijwilligers.

3.11 Jeugdgezondheidszorg

Kinderen en jongeren hebben recht op de beste kansen om zichzelf te ontwikkelen. We zetten ons bestaande beleid voor 
jeugdgezondheidszorg voort. We geven prioriteit aan het beantwoorden van opvoedingsvragen en het tijdig signaleren 
van knelpunten waarvoor extra ondersteuning nodig is. We werken hierbij nauw samen met de Jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) van de GGD IJsselland. We zetten meer in op preventie. We geven voorlichting over het gebruik van sociale 
media en stimuleren de weerbaarheid van kinderen en jongeren. Binnen de jeugdhulp zetten we in op het organiseren 
van praktijkondersteuners bij de huisarts, het voorkomen van (blijvende) schade bij kinderen in een complexe 
echtscheidingssituatie en het anders organiseren van dyslexie-zorg.
Bij ‘normaliseren’ is het uitgangspunt dat kwetsbaarheid bij het leven hoort en dat problemen bij het opvoeden en 
opgroeien hiervan niet zijn uitgesloten. We willen voor elk kind zo snel mogelijk herstel van het gewone leven. 

Wat gaan we daar voor doen?

Alle kinderen hebben vanaf de geboorte dezelfde kansen, in welke wijk of dorp ze ook geboren worden.
 - Met de programma’s Kansrijke Start en VoorZorg versterken we de preventieve zorg in de periode rond de 

geboorte. We faciliteren de GGD om deel te nemen in de ketenaanpak rondom de verloskundigenzorg. Vroeg 
ingrijpen en toeleiden naar de juiste begeleiding en ondersteuning moet resulteren in een betere start voor 
(kwetsbare) kinderen. 

 - In samenwerking met Veilig Thuis zetten we in op het bestrijden van kindermishandeling. Door de invoering van 
de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is het een professionele norm om melding te doen bij Veilig 
Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van 
fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing van 
kinderen. In 2021 hebben we de samenwerking met Veilig Thuis herschreven en in een contract vastgelegd. In de 
praktijk betekent dit dat de professionals van Samen Doen in overleg met de collega’s van Veilig Thuis casussen zo 
lokaal mogelijk oppakken.

We versterken het opvoedkundig klimaat rondom een jongere, waarbij er lichtere jeugdhulp kan worden ingezet 
in de normale omgeving van het kind (normaliseren).

 - In de jeugdhulp is het uitgangspunt normaliseren. Dat betekent dat we het opvoedkundig klimaat rondom een 
jongere willen versterken, zodat er sneller lichtere jeugdhulp kan worden ingezet in de ‘normale’ omgeving van het 
kind (thuis, op school, op de kinderopvang, etc.). Hulp wordt in principe niet meer buiten de sociale omgeving van 
een kind geboden in gespecialiseerde voorzieningen. Het versterken van het opvoedkundig klimaat past binnen 
het transformatieprogramma Samen Door.

 - Dyslexiezorg willen we vanaf 2022 lokaal inkopen. Hiermee brengen we de dyslexiezorg en de preventietaken 
van de scholen dichter bij elkaar door de inzet van een poortwachter. We zetten in op vroegsignalering en vroeg-
interventie van dyslexie om onder andere taalachterstanden te voorkomen. Hiermee wordt de kwaliteit van de 
dyslexiezorg beter. Er is meer sprake van maatwerk en het resulteert in minder diagnoses bij kinderen. 

 - We positioneren een praktijkondersteuner bij de huisarts om onnodige doorverwijzingen naar de specialistische 
jeugdhulp te voorkomen. Door een goede samenwerking tussen Samen Doen en huisartsen kunnen kinderen 
tijdig de juiste hulp krijgen. Het werk van deze praktijkondersteuner is gericht op een goede doorverwijzing 
en triage én eventueel kortdurende begeleiding op (psychisch) gezondheidsvlak zodat doorverwijzen naar 
specialistische hulp minder vaak nodig is. Deze praktijkondersteuner bij de huisarts voor jeugd-casuïstiek is 
onderdeel van Samen Doen, maar de professional zal voor een deel van de tijd gestationeerd zijn bij de huisarts.

 - In 2022 realiseren we - in samenwerking met relevante partners - een lokaal gedragen opzet om de schade bij 
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kinderen te beperken als er sprake is van complexe scheidingen. Vanuit de gezamenlijke visie, die we in 2021 
hebben opgesteld, realiseren we een knooppunt waar ouders met vragen terecht kunnen. Een knooppunt waar de 
kennis beschikbaar is over het lokale hulpaanbod, de mogelijkheden van juridische steun en andere voorzieningen 
als het gaat om complexe scheiding. Dit knooppunt en de aanvullende mogelijkheden realiseren we samen met 
de betrokken maatschappelijke partners. Voorts onderzoeken we de mogelijkheden van het implementeren 
van een leernetwerk echtscheidingen waarin kennis en expertise uitgewisseld en overgedragen wordt tussen 
de professionals uit de verschillende domeinen. Ook wordt samen met de woningbouwcorporatie en het 
maatschappelijk werk onderzocht welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing voor de woonproblematiek 
van gescheiden ouders te komen.

 - In 2021 is er door een arbitragecommissie jeugdzorg uitspraak gedaan dat het Rijk over de jaren 2022 tot 2026 
structureel middelen moet verstrekken aan gemeenten voor de jeugdhulp. Voor 2022 is er inmiddels een akkoord 
tussen het Rijk en de VNG voor een bedrag van 1,3 miljard euro. Voor de gemeente Hardenberg betekent dit naar 
verwachting in 2022 een extra rijksbijdrage van enkele miljoenen. Deze extra middelen voor jeugdhulp willen we 
onder andere inzetten op bovengenoemde thema’s.

Jongeren zijn weerbaar genoeg om gezond door het leven te gaan, met speciale aandacht voor het voorkomen 
van problematisch alcohol- en middelengebruik.
In 2020 zijn we met twee scholen voor voortgezet onderwijs in de kern Hardenberg gestart volgens de aanpak van 
het IJslandse model. (Sinds 2018 al in Dedemsvaart) We inventariseren de problematiek rond alcohol- en drugsgebruik 
en we kijken welke partijen een preventief ondersteuningsaanbod bieden. De focus ligt op vrije tijdsinvulling en 
ouderbetrokkenheid.

We zetten jongerenwerk in.
In de herfst van 2020 is de visie op jongerenwerk ontwikkeld. Deze visie is in 2021 in uitvoering gebracht. De beschikbaar 
gestelde middelen van €75.000 voor de inzet van jongerenwerk worden structureel ingezet om de formatie van het 
jongerenwerk op peil te houden.

De informatie over en hulp bij het opvoeden en opgroeien is laagdrempelig aanwezig voor de kinderen, jongeren, 
hun ouders en professional.

 - We zorgen dat informatie voor ouders en opvoeders met kinderen in elke leeftijdsfase beschikbaar is, bijvoorbeeld 
via het consultatiebureau, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, scholen, maatschappelijk werk en jongerenwerk. 

 - We verstevigen de samenwerking tussen verschillende toegangen voor de jeugdhulp, zoals Samen Doen, 
huisartsen en kinderartsenjongeren, hun ouders en professional

De signalering van zorgen en problemen is zodanig georganiseerd, dat in een vroeg stadium hulp kan worden 
gegeven. Hierbij gaan we uit van de eigen kracht, de inzet van de hulp in de directe leefomgeving van het gezin en 
een integrale benadering.
De samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen en onderwijs wordt verder versterkt. Hierbij richten we ons vooral 
op het vroegtijdig signaleren van problemen.

We willen de ambulante jeugdhulp lokaal gaan inkopen.
De afgelopen twee jaar is er in regionaal verband gewerkt aan de doorontwikkeling van het regionale inkoopmodel van de 
specialistische jeugdhulp. De implementatie van dit regionale inkoopmodel is momenteel niet eerder voorzien dan 1 juli 
2022. We zijn in 2021 parallel aan het regionale proces een lokaal traject opgestart met als ambitie om per 1 januari 2023 de 
ambulante jeugdhulpverlening volledig lokaal in te kopen. Omdat de regionale inkoop van jeugdhulp met name gericht 
is op de specialistische en geïndiceerde jeugdhulp ervaart de gemeente Hardenberg een spanningsveld met de lokaal 
geformuleerde uitgangspunten voor het jeugdhulpbeleid en ons transformatieprogramma Samen Door. We zetten met een 

lokale inkoop van ambulante jeugdhulpverlening in op een Hardenbergs model van jeugdhulp: een ketengerichte aanpak 
van ondersteuning. Met een lokale inkoop kiezen we daarnaast voor een sociaal domeinbrede aanpak van ondersteuning 
en zorg en krijgen we meer grip en sturing op de kwaliteit van de jeugdhulp in Hardenberg. We richten hiervoor een 
projectorganisatie in die in 2022 het lokale traject continueert en de implementatie voorbereid.

We bieden extra zorg vanuit de JGZ voor nareizigers van statushouders.
 - We zien dat nareizende gezinnen van statushouders vaak nauwelijks zijn voorbereid op een leven in Nederland. De 

kinderen hebben geen jeugdgezondheidszorg ontvangen op een asielzoekerscentrum. JGZ is de partner om zicht 
te houden op een gezonde ontwikkeling van deze kinderen. Om hier gericht extra zorg aan te kunnen verlenen, 
gaan we de gezondheidsrisico’s minderjarige statushouders in beeld brengen.

 - We werken met de inzet van tolken en sleutelpersonen om de doelgroep goed te bereiken. 
 - We investeren in zorg in de in periode van zwangerschap en geboorte. 
 - We geven voorlichting over het voorkomen van belangrijke gezondheidsrisico’s.
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Beschikbare middelen 

Baten

Bedragen x € 1.000 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025

1.1 Ruimtelijke ordening -2.224 -2.081 -1.864 -1.389 -1.389 -1.389

1.2 Volkshuisvesting en woningbouw -140 -378 -119 -119 -119 -119

1.3 Infrastr.bereikbaarh.en verkrs.veil.h. -1.572 -1.577 -1.786 -1.861 -1.861 -1.861

1.4 Overige onderwijs en educatie -991 -2.356 -280 -280 -280 -280

1.5 Sport en accommodaties -2.167 -1.931 -1.947 -1.947 -1.947 -1.947

1.6 Kunst, cultuur en monumentenzorg -465 -896 -897 -897 -897 -897

1.7 Bijstand / gemeentelijk minimabeleid -17.174 -13.757 -13.326 -13.326 -13.326 -13.326

1.8 WMO Welzijn -3.572 -1.287 -964 -891 -818 -818

1.9 WMO-woonvoorzieningen 0 0 0 0 0 0

1.10 Welzijnswerk 0 0 0 0 0 0

1.11 Maatsch.begeleiding en advies 0 0 0 0 0 0

1.12 Openbare gezondheidszorg -494 -448 -506 -506 -506 -506

1.13 Jeugdgezondheidszorg 0 0 0 0 0 0

Totaal Baten -28.800 -24.712 -21.690 -21.217 -21.144 -21.143

Lasten

Bedragen x € 1.000 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025

1.1 Ruimtelijke ordening 1.467 1.572 1.510 935 935 935

1.2 Volkshuisvesting en woningbouw 1.679 2.878 1.583 1.533 1.533 1.533

1.3 Infrastr.bereikbaarh.en verkrs.veil.h. 9.359 9.823 10.016 10.420 9.968 9.905

1.4 Overige onderwijs en educatie 5.120 6.451 4.292 4.296 4.295 4.292

1.5 Sport en accommodaties 7.186 8.613 7.885 7.824 7.755 7.697

1.6 Kunst, cultuur en monumentenzorg 1.812 2.131 2.190 2.151 2.145 2.138

1.7 Bijstand / gemeentelijk minimabeleid 22.147 18.841 18.857 18.857 18.761 18.761

1.8 WMO Welzijn 18.942 20.283 19.426 19.301 19.093 19.085

1.9 WMO-woonvoorzieningen 476 430 430 430 430 430

1.10 Welzijnswerk 2.173 2.086 2.151 2.100 2.099 2.073

1.11 Maatsch.begeleiding en advies 734 973 973 668 668 668

1.12 Openbare gezondheidszorg 1.356 1.865 1.794 1.765 1.764 1.763

1.13 Jeugdgezondheidszorg 19.023 19.128 19.075 19.083 19.083 19.083

Totaal Lasten 91.473 95.073 90.183 89.364 88.529 88.362
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4. Duurzaam Hardenberg

In Hardenberg willen we de wereld goed achterlaten voor onze kinderen. We gaan bewust om met 
energie. Daarnaast wekken we zoveel mogelijk duurzame energie op. We spelen in op de gevolgen van 
klimaatverandering. Onze inwoners laten Hardenberg leven en we hebben aandacht voor planten en dieren.

4.1 Duurzaamheid en milieu

Samen met inwoners, ondernemers en partners bouwt de gemeente al jarenlang aan een duurzame gemeente. We zijn 
goed op weg om ons aandeel te leveren aan de landelijke doelstelling uit de Klimaatwet en om in 2030 tot 49% CO2-
reductie te komen. Maar we zijn er nog lang niet. Het opwekken van meer duurzame energie en energiebesparing blijven 
ook de komende jaren belangrijke thema’s. Daarnaast spelen we in op de gevolgen van klimaatverandering. Ook het 
behouden van waardevolle grondstoffen krijgt extra aandacht. De aanpak voor de komende jaren is vastgelegd in het 
Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024.

In het Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024 staan drie kernopgaven centraal:
1. De energietransitie: minder energie gebruiken en meer energie duurzaam opwekken
2. Aan de slag met klimaatadaptatie
3. Werken aan circulariteit

De gemeente Hardenberg bouwt op basis van dit programma voortvarend aan een duurzame toekomst. “Samen bouwen 
aan een duurzame toekomst” staat centraal in het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024. Waar mogelijk 
koppelen we dat aan andere opgaven zoals andere omgevingsopgaven op het terrein van milieu, natuur en landschap.

Voor de energietransitie is onze ambitie:
 - We besparen de komende vier jaar minimaal 2% per jaar op het energieverbruik en daarna 1,5% per jaar tot 2030.
 - De energie die we in Hardenberg gebruiken wekken we duurzaam op in onze eigen gemeente. In 2030 wekken we 

30% van ons energiegebruik duurzaam op binnen de eigen gemeentegrens. In 2050 zijn we 100% energieneutraal

Om dit te bereiken betrekken we onze inwoners en ondernemers, werken we samen met een groot aantal partners 
en partijen. Denk aan de provincie Overijssel, de netwerkbedrijven, de woningstichting, De Koppel en lokale 
energiecoöperaties. En we leveren ons aandeel in de Regionale Energiestrategie (RES) West-Overijssel.

Wat gaan we daar voor doen?

We streven naar een duurzame leefomgeving voor alle inwoners en bedrijven met voldoende energiebronnen.
De duurzaamheidsopgave is misschien wel de grootste beleidsopgave voor de komende decennia. Nederland 
heeft, conform de Europese ambitie onderschreven te komen tot een CO2-reductie van 55% in 2030. Voor 2050 is de 
ambitie om tot tenminste 95% reductie van de CO2-uitstoot te komen. Dit wordt energieneutraal genoemd. In ons 
meerjarenprogramma duurzaam Hardenberg zijn de gemeentelijke ambities voor de energietransitie vastgelegd en is 
aangegeven op welke wijze we daar invulling aan geven. In de RES 1.0 is op basis van het MJP onze bijdrage bepaald. De 
opgave tot 2030 is stevig, maar de opgave loopt door tot 2050 en verdubbelt over de periode 2030-2050. 

Dat doen we door grootschalig stroom op te wekken vanuit zonne-energie, wind en biomassa. Samen met inwoners en 
initiatiefnemers werken we verder aan het uitwerken en realiseren van de pilotprojecten voor duurzame energieopwekking 
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die we in 2017 hebben vastgesteld. We stimuleren dat daken optimaal worden gebruikt om zonne-energie op te wekken 
en sluiten voor de ontwikkeling van zon op land aan bij de provinciale Handreiking kwaliteitsimpuls zonnevelden en de 
afspraken in de RES 1.0. Voor nieuwe zon op land projecten zal opnieuw een afweging worden gemaakt om wel of niet 
medewerking te verlenen wanneer deze vanuit een lokale energiecoöperatie of lokaal initiatief worden geïnitieerd. We 
verkennen de mogelijkheden voor windenergie in beide pilotgebieden: Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo en de locatie 
Diffelen. 
In de Transitievisie Warmte (waarover in de 2e helft 2021 besluitvorming plaatsvindt) is aangegeven welke warmtebronnen 
in onze gemeente beschikbaar zijn voor een duurzame warmtevoorziening. Uitgangspunt is dat het voor iedere 
gebouweigenaar duidelijk wordt wat de mogelijke route naar aardgasvrij is. We doen onderzoek naar potentiële 
warmtebronnen voor een warmtenet en werken samen met de netwerkbedrijven een strategie uit voor het gebruik van 
duurzaam gassen, inclusief waterstofgas. 
We doen dit zoveel als mogelijk in samenwerking met onze inwoners, lokale bedrijven en agrariërs. We ondersteunen lokale 
energiecoöperaties. We bevorderen lokaal eigendom door het ondersteunen van de ontwikkeling van gebiedscoöperaties.

Hardenberg blijft voorloper op het gebied van duurzaamheid, met name bij de ontwikkeling van de aanpak voor 
de bestaande woningvoorraad.
Iedereen krijgt te maken met de energietransitie. Daarom vinden we het belangrijk om iedereen goed te informeren, 
mensen bewust te maken en inwoners en het bedrijfsleven te betrekken bij het doorvoeren van maatregelen. We willen in 
Nederland en Europa 55% minder broeikasgas uitstoten dan in 1990. Energiebesparing bij woningen en gebouwen helpt 
hierbij. Om inwoners en ook bedrijven hierbij te ondersteunen doen we het volgende:

 - Vanuit het Energieloket en het nieuwe Startpunt Duurzaamheid bij De Koppel helpen we inwoners bij het 
verduurzamen van hun woning.

 - We maken gebruik van subsidiemogelijkheden om stimuleringsacties richting onze inwoners en het bedrijfsleven 
te faciliteren. 

 - We richten ons op het ondersteunen van de energietransitie bij specifieke doelgroepen, zoals: woningeigenaren, 
bouwbedrijven, huishoudens met smalle beurs, huurders. Voorbeeld hiervan is het pilotproject vanuit de RegioDeal 
ZO-Drenthe in Heemse, de wijk Norden.

 - We ontwikkelen per woningtype transitiepaden voor het duurzaam verwarmen van woningen. 
 - We zien de energietransitie als economische kans voor bedrijfsleven en landbouw. Daarom ondersteunen we 

onder meer vanuit ons Ondernemershuis het bedrijfsleven bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering en helpen 
we agrarische bedrijven bij het besparen van energie en het duurzaam opwekken van energie. We zoeken kansen 
voor duurzame bedrijven en bedrijventerreinen en zien toe op het naleven van de energieregels.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 in 25% van alle bestaande wijken de woningen van het gas af zijn. Op 
lange termijn (2050) moeten alle woningen aardgasvrij zijn. Ons uitgangspunt is dat de kosten voor de inwoners zo laag 
mogelijk zijn. Hiervoor gaan we het volgende doen:

 - In de Transitievisie Warmte staat hoe we, op basis van primair een woningtypebenadering en het benutten van 
duurzaam gas, komen tot een reductie van onze CO2-uitstoot. We doen dit door onze woningen en gebouwen 
(nog) beter te isoleren, de warmtevoorziening in onze woningen en gebouwen efficiënt in te richten en het 
aardgasgebruik sterk te verminderen tot uiteindelijk nul in 2050.

 - Per woningtype ontwikkelen we transitiepaden waarin we aangeven welke maatregelen in het kader van een 
duurzame warmtetransitie mogelijk zijn en wat daarvan de bijdrage is aan het verder terugdringen van het 
aardgasverbruik en de CO2-reductie, en wat dit kost.

 - We onderzoeken de mogelijkheden van duurzaam gas voor het verwarmen van woningen. Dit doen we samen 
met onze netwerkbedrijven.

We verkennen in het kader van de RES en transitievisie warmte de mogelijkheden voor het benutten van restwarmte 
industrie en andere lokale warmtebronnen voor de warmtetransitie in samenhang met het verkennen van de 
mogelijkheden van een warmtenet voor het centrum en de mogelijkheden voor warmtenetten elders in onze gemeent

We geven zelf het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door duurzaamheidsmaatregelen in de eigen gebouwen te 
nemen en het gemeentelijk vastgoed zo te verduurzamen. Nieuwe gemeentelijke gebouwen zijn met duurzame 
materialen gebouwd en zijn energieneutraal.
We geven zelf het goede voorbeeld. Daarom zorgen we ervoor dat onze eigen gemeentelijke gebouwen en onze 
activiteiten duurzaam zijn. Hiervoor doen we het volgende:

 - We houden ons eigen energieverbruik scherp in de gaten.
 - Op logische momenten, bijvoorbeeld bij nieuwbouw of renovatie, verduurzamen we gemeentelijke gebouwen.
 - We passen innovaties toe bij gemeentelijke gebouwen en activiteiten.
 - We stimuleren gebruikers van gemeentelijke gebouwen om energie te besparen.
 - We maken infrastructuur voor nieuwe energie mogelijk.

We verduurzamen gemeentelijk vastgoed.
Verduurzaming is niet vrijblijvend: 

4. Vanuit de milieuwetgeving bestaat de verplichting om verduurzamingsmaatregelen met een terugverdientijd van 
kleiner dan 5 jaar uit te voeren. 

5. In het klimaatakkoord is afgesproken dat wordt toegewerkt naar een CO2-reductie van 49% in 2030 en 95% in 
2050. Hiervoor is een sectorale routekaart “Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed” opgesteld. Iedere gemeente 
dient haar eigen routekaart op te stellen, dit is niet vrijblijvend. Gemeenten hebben zich gecommitteerd aan het 
Klimaatakkoord, verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is hier onderdeel van.

6. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie voor haar inwoners. Daarbij hoort ook dat de gemeente het voortouw 
neemt in verduurzaming van haar vastgoed. Een nadere toelichting hierop is opgenomen in het vastgestelde 
MilieuBeleidsPlan van de gemeente. 

De afgelopen jaren zijn al veel acties ondernomen om gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Er zijn ruim 
3.500 PV-panelen geplaatst op daken en veel gebouwen zijn al voorzien van energiezuinige (LED) verlichting. Op 
renovatiemomenten wordt ingezet om vergaande verduurzaming van gebouwen te realiseren, actuele voorbeelden 
hiervan zijn de renovatie van sporthal De Meet en natuuractiviteitencentrum De Koppel. 
Tot 2021 waren maatregelen voor verduurzaming niet opgenomen in het softwareprogramma O-prognose waarin 
het onderhoud aan vastgoed is geregistreerd. Inmiddels is gestart dit te corrigeren voor de gebouwen die in de jaren 
2022 -2025 worden gerenoveerd. Op basis van huidige inzichten is hiervoor € 519.000 voor de periode 2022-2025. Bij 
het voorbereiden van de renovaties worden nadere uitvoeringsplannen opgesteld die zullen leiden tot definitieve 
kostenramingen. Als dit nodig is zullen bijstellingen bij (een volgende kadernota) ter besluitvorming worden aangeboden. 
Nadere toelichting over aanpak en financiering is opgenomen in de nota vastgoedmanagement (zie hoofdstuk 2.5).
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Wat gaat het kosten?

Pand 2022 2023 2024 2025

Zwembad De Kiefer 37.500 0 0 0

Zwembad De Krim 0 52.000 0 0

Sporthal De Balk 0 0 75.500 0

Sporthal De Citadel 0 0 0 84.000

Sporthal Gramsbergen 0 0 0 32.000

Sporthal De Kamp 129.500 0 0 0

Gymlokaal Buizerdweg 0 0 0 28.000

Gymlokaal Kloosterhaar 0 0 55.500 0

gebouw de Voorveghter 0 25.000 0 0

167.000 77.000 131.000 144.000

4.2 Afvalverwijdering/verwerking

We zetten in op het nog beter scheiden van afval- en grondstoffen om zo waardevolle grondstoffen te besparen en zo min 
mogelijk restafval verbranden. Daarbij wordt het serviceniveau, milieurendement en de kosten nauwlettend gevolgd. In 
2022 verwachten we voor de inzameling en verwerking een kostenstijging omdat er nog steeds veel afval- en grondstoffen 
aangeboden worden. Dit kan Covid gerelateerd zijn maar ook is de verwachting dat structureel meer mensen thuis 
blijven werken (het nieuwe werken). Daarnaast wordt het verbranden van restafval extra belast door het heffen van een 
verbrandingsbelasting, terwijl de landelijke vergoeding voor de ingezamelde grondstoffen gaan afnemen. De uiteindelijke 
kosten worden gedekt door het innen van de afvalstoffenheffing en de verwachting is dat het huidige budget toereikend is. 
Het vaste- en variabele tarief van de afvalstoffenheffing wordt jaarlijks door de raad in december vastgesteld. 

Wat gaan we daar voor doen?

Duurzaam gebruik van grondstoffen door maximale scheiding van waardevolle grondstoffen en verdere reductie 
van de hoeveelheid huishoudelijk restafval. De landelijke VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstelling voor 2020 
van 100 kilo restafval per inwoner, is in 2019 gehaald en schommelt nu boven de 100 kilo. De doelstelling voor 
het jaar 2025 is 30 kilo restafval per inwoner. Om dit te kunnen bereiken moeten er aanvullende maatregelen 
voorgesteld geworden.
Ook in 2021 zijn er verschillende communicatiecampagnes en uitingen geweest zodat de vervuiling van de grondstoffen 
niet verder onder druk komen te staan en minder restafval in de verbrandingsinstallatie terecht komt. Zo zijn er naast 
de regulier communicatie uitingen ook gestart met het programma ‘Aanpak Kwaliteit Grondstoffen’. In de gemeente 
Hardenberg staat dit project bekend als ‘Terugwinnaars’.
In 2021 is er gestart om een meerjaren Gemeentelijk Grondstoffenplan op te stellen en in 2022 deze ter besluitvorming aan 
de gemeenteraad aan te bieden.
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4.3 Riolering en waterzuivering

In het Gemeentelijk Rioleringsplan Hardenberg 2018-2022 is uitgewerkt hoe we ons riolering- en watersysteem 
onderhouden en optimaliseren. 

Wat gaan we daar voor doen?

Met uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) beschermen we de volksgezondheid, beperken we 
overlast en hinder, voorkomen we schade en het sparen we het milieu.
Ons huidige GRP loopt eind 2022 af. Het jaar 2022 zullen we daarom gebruiken voor het opstellen van een nieuw 
GRP. (2023-2027).  Dit GRP zal worden opgesteld in de geest van de Omgevingswet. Het GRP zal aansluiten op de 
Omgevingsvisie Landstad Hardenberg, en is te zien als één van de programma’s onder deze visie. Naar verwachting kan 
dit GRP eind 2022 aan de gemeenteraad worden aangeboden. De consequenties van dit GRP voor de meerjarenbegroting 
2023-2026 zullen we meenemen in de kadernota voor 2023 en volgende, welke medio 2022 aan de raad zal worden 
aangeboden.
Eén van de grootste opgave voor de huidige en komende planperioden is het klimaatrobuust maken van onze 
buitenruimte. Dit is een gevolg van klimaatverandering waarbij de verwachting van deskundigen is dat de komende 
decennia extreme weersomstandigheden toe zullen gaan nemen. Zo is de verwachting dat in 2050 de extreme 
neerslagsituaties tot vijf keer zo vaak optreden dan nu het geval is. Daarom is op Prinsjesdag 2017 het DeltaPlan Ruimtelijke 
Adaptatie (DPRA) gepresenteerd. Dit is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk waarin 
concrete acties en doelen zijn benoemd. Het plan moet er toe leiden dat Nederland in 2050 klimaatrobuust is ingericht. 
Een en ander betekent dat we ons riolerings- en watersysteem moeten gaan aanpassen, zodat het ‘klimaatrobuust’ wordt. 
In de huidige planperiode hebben we hier al een aantal stappen voor gezet. Voor de komende planperiode zullen we dit 
verder vorm gaan geven. We zullen dit nader uitwerken in de kadernota 2023 en volgende, en het al eerder genoemde GRP 
2023-2027.
Verder adviseren we in 2022 onze onderhouds- en optimalisatiewerkzaamheden te continueren. We stellen o.a. voor de 
volgende werkzaamheden uit te gaan voeren:

 - In Balkbrug zullen we het drukrioleringssysteem gaan optimaliseren;
 - De inspectie- en reinigingswerkzaamheden aan de riolering zullen we continueren;

We zullen een aantal klimaatrobuuste maatregelen treffen, o.a. in de projecten ‘Spindeplein’ en ‘Israel Emmanuelplein’.

Beschikbare middelen

Baten

Bedragen x € 1.000 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025

2.1 Duurzaamheid en milieu -445 -635 0 0 0 0

2.2 Afvalverwijdering/verwerking -6.568 -7.049 -6.738 -6.738 -6.738 -6.742

2.3 Riolering en waterzuivering -6.979 -7.701 -7.495 -7.485 -7.485 -7.486

Totaal Baten -13.993 -15.385 -14.233 -14.224 -14.224 -14.229

Lasten

Bedragen x € 1.000 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025

2.1 Duurzaamheid en milieu 2.323 3.836 2.128 1.742 1.742 1.492

2.2 Afvalverwijdering/verwerking 5.090 5.531 5.355 5.355 5.355 5.355

2.3 Riolering en waterzuivering 5.048 5.400 5.203 5.189 5.140 5.123

Totaal Lasten 12.460 14.766 12.686 12.286 12.237 11.970
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5. Landelijk Hardenberg

In Hardenberg bouwen we aan een toekomstbestendig en leefbaar landelijk gebied. We koesteren onze 
agrarische ondernemers, de natuur en de recreatiemogelijkheden. We willen klaar zijn voor toekomst. Onze 
focus ligt daarbij op ontwikkeling, innovatie en verandering.

5.1 Landbouw en agribusiness

Onze landbouwsector doet het goed, maar er wordt veel van onze agrariërs gevraagd. Ze moeten balanceren tussen een 
efficiënte productie, een eerlijk inkomen, milieuzorg, biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak. Het blijft een uitdaging 
om de agrarisch sector vitaal te houden. Niet alleen voor de agrariërs zelf, maar voor iedereen die hier een aandeel en 
belang bij heeft, ook de overheid. Het Rijk ziet toekomst in de kringlooplandbouw. Hierbij is er minder vee en komt er 
ruimte voor de teelt van (weerbare) gewassen. Tegelijk moeten agrariërs blijven produceren voor zowel de regionale 
als wereldmarkt. In het buitengebied van de gemeente Hardenberg is ruimte voor zowel traditionele, moderne als 
experimentele landbouwbedrijven. 

Gemeente Hardenberg zet zich actief in voor een vitale landbouwsector. Onze inzet wordt beschreven in de Koers Vitale 
Landbouw. Dit is een uitwerking van: 

 - de Economische koers, waarbij agro&food sector als één van de drie topsectoren is aangewezen;
 - de omgevingsvisie Landstad Hardenberg, waarbij de ambities en opgaven voor een vitale, veerkrachtige 

landbouw zijn geformuleerd. 
De agrarische sector is als belangrijkste grondgebruiker van groot belang voor het behoud van een aantrekkelijk en 
gevarieerd landschap en de biodiversiteit. Daarnaast is de sector ook van groot belang voor de vitaliteit van de kleine 
kernen en voor het versterken van de plattelandseconomie.

Wat gaan we daar voor doen?

We stimuleren een innovatieve en omgevingsgerichte agro- en foodsector, in samenwerking met partners.
 - We concentreren de groei en doorontwikkeling van grootschalige agrarische functies in de agrarische 

ontwikkelingsgebieden.
 - Wij faciliteren innovatie en het tot stand komen van cross-overs met andere sectoren en partijen, onder meer 

door de samenwerking met het Ondernemershuis voor het Vechtdal en Kennispoort van de regio Zwolle
 - We ondersteunen innovatieve projecten en kennisuitwisseling waarin wordt bijgedragen aan een vitale, 

veerkrachtige landbouw, met name op het gebied van kringlooplandbouw, opwekking van duurzame energie 
op agrarische bedrijven, bodemgezondheid en biomassa.

 - We stimuleren kringlooplandbouw en klimaatneutrale landbouw, door de ondersteuning van proeftuinen en 
praktijkprogramma’s op het gebied van bijvoorbeeld nieuwe gewassen, sluiten van kringlopen, mestverwerking. 

 - We bevorderen natuurinclusieve landbouw door de ontwikkeling van een instrumentenkoffer voor de 
gebiedsmakelaar.

 - We dragen actief bij aan de versterking van het draagvlak en aan wederzijds begrip tussen boeren, burgers 
en buitenlui en aan de ontwikkeling van regionale ketens voor de productie, verwerking en consumptie van 
voedsel.
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We spelen in op burgerinitiatieven voor versterking van de vitaliteit van de kleine kernen en het versterken van de 
plattelandseconomie.
Om het buitengebied leefbaar te houden, zijn initiatieven van ondernemers en inwoners essentieel. Daarom nemen we 
deel aan het Europese Leader programma. Daarbinnen zijn bijdragen aan lokale initiatieven mogelijk met behulp van 
Europese- en provinciale middelen, als de initiatiefnemers en de lokale overheid ook bijdragen.

We streven naar behoud van een gevarieerd en aantrekkelijk landschap en voeren een actief beleid om de zorg en 
waardering voor onze natuur te vergroten.

 - Agrarische ondernemers die binnen hun bedrijfsvoering de zorg voor biodiversiteit en landschap willen versterken, 
kunnen gebruik maken van bedrijfsspecifiek advies.

 - Biodiversiteit begint bij een gezonde bodem. Agrarische ondernemers die hiervan gebruik willen maken, kunnen 
deelnemen aan een kennisprogramma over de verbetering van het bodemkringloop.

 - We spelen in op de mogelijkheden voor agrarisch of particulier landschapsbeheer door nieuwe aanvragen in 
behandeling te nemen voor groene diensten.

 - Met de diverse betrokken partijen verkennen we hoe de omstandigheden voor boerenlandvogels verbeterd 
kunnen worden.

 - Om burgerinitiatieven en investeringen van ondernemers in de biodiversiteit te ondersteunen, voeren we de 
subsidieregeling Zorg en waardering voor natuur 2019-2022 uit. 

 - We zorgen voor een actieve en herkenbare communicatie over het belang van de biodiversiteit, met daarbij 
aandacht voor wat de gemeente Hardenberg hieraan doet en wat de inwoners en ondernemers zelf kunnen doen.

5.2 Openbaar groen en openluchtrecreatie

We beheren en onderhouden het openbaar groen op een ecologisch verantwoorde manier, met aandacht voor 
biodiversiteit. Daarnaast voeren wij dit beheer en onderhoud uit met inzet van medewerkers met een SW-status 
(Sociale Werkvoorziening) en met een doelgroepenregistratie. De aanwezigheid van de eikenprocessierupsen 
geeft bij onze inwoners en bezoekers ‘s zomers regelmatig overlast. Daarom krijgt de bestrijding hiervan nog 
steeds veel aandacht. 

Wat gaan we daar voor doen?

Bomenbeleidsplan en uitvoeringsprogramma
De raad heeft in 2018 incidenteel geld beschikbaar gesteld (t/m 2022) voor het herplanten van bomen. Daaruit is 
ook de noodzaak gebleken voor een actueel bomenbeleidsplan. In de loop van 2022 zal het college een concept 
bomenbeleidsplan, o.a. gebaseerd op een enquête onder onze inwoners en een concept uitvoeringsprogramma, voorzien 
van een aantal financiële scenario’s voorleggen aan de raad. Na besluitvorming over het bomenbeleidsplan c.q. keuze van 
een scenario, zullen de eventuele financiële consequenties hiervan verwerkt kunnen worden via een begrotingswijziging. 
Vooralsnog is er geen bedrag opgenomen voor een uitvoeringsprogramma.

Ecologisch bermbeheerplan en circulair toepassen van bermmaaisel
Het college werkt aan een voorstel om het ecologisch bermbeheer over een periode van drie jaar uit te breiden tot 
minimaal 75% van het areaal. In dit ecologisch bermbeheerplan wordt ook meegenomen, hoe wordt omgegaan met het 
maaisel van bermen en bermsloten. In de afgelopen jaren hebben we hiermee ervaring opgedaan in o.a. de pilot Berm 
zoekt Boer en het project Verwaarden Groene Reststromen (VGR) via de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe (GCZWD). 
Deze beide projecten lopen in 2022 door.

Samen buiten spelen visienota
In 2021 wordt een visienota opgesteld om het samen buiten spelen van kinderen met of zonder handicap te stimuleren. 
Veel speelplekken bieden hiervoor niet de goede mogelijkheden of zijn sterk verouderd. De visienota (beleidsplan) 
inclusief een voorstel voor een uitvoeringsprogramma worden met de financiële vertaling begin 2022 ter besluitvorming 
voorgelegd aan de raad. Voor een uitvoeringsprogramma zijn nog geen middelen geraamd. Voor 2022 wordt daarom 
voorgesteld het incidentele bedrag van voorgaande jaren (dat was € 25.000/jaar) nog eenmaal in de begroting op te 
nemen. Na vaststelling van een uitvoeringsprogramma zal vanaf 2023 middels een voorstel de financiële paragraaf van de 
visienota worden verwerkt in de begroting.

Realisatie wandelpad Bruchterveld - incidenteel € 50.000
De gemeenteraad heeft een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld om in overleg met grondeigenaren een wandelpad 
te realiseren in Bruchterveld. Met Plaatselijk Belang, Staatsbosbeheer en eventueel andere betrokken zal de gemeente 
overleggen hoe de benodigde gronden beschikbaar komen en een bijdrage doen in de aanleg. Uitgangspunt is dat de 
bevolking van Bruchterveld zorg draagt voor het beheer van het wandelpad.
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5.3  Recreatie en Toerisme

Vrijetijdseconomie is hét visitekaartje voor de gemeente Hardenberg. Het zorgt voor een economische impuls en het 
vergroot de brede welvaart. Het is daarmee ook een stuwend middel bij bredere vraagstukken zoals het woon- en 
vestigingsklimaat, imago, leefbaarheid en voorzieningen. 
Dat de impact van vrijetijdseconomie op het leefklimaat groot is, wordt zowel voor bewoner als bezoeker in deze tijd van 
pandemie nog eens onderstreept. Juist nu wordt de waarde van de omgeving voelbaar. Daarmee is de vrijetijdseconomie 
van strategisch belang voor de vitaliteit van de regio. 
De impact van maatschappelijke veranderingen, digitalisering en circulaire economie is groot. Dat vraagt om 
samenwerking. Inzet is om waardeketens in de vrijetijdseconomie te realiseren. Excellent in het eigen segment, maar 
tevens onderdeel van ketens waarin recreatieve beleving jaarrond tot meerwaarde wordt gebracht binnen een gezamenlijk 
duurzaam conceptueel model. Innovatie, kwaliteitsverbetering, (gekwalificeerd) personeel, een excellente klantreis en 
branding zijn daarbij belangrijke aandachtspunten en randvoorwaarden.  
Onderdeel van de vrijetijdseconomie zijn ook de minder florerende vakantieparken. De parken aan de onderkant van 
de markt hebben een negatief effect op het imago van de gemeente als recreatiegemeente. Daarom heeft Hardenberg 
meegedaan aan een pilot project samen met de Vechtdalgemeenten en de provincie. Dit project heet Vitale Vakantieparken 
Vechtdal. 

Wat gaan we daar voor doen?

We versterken de (verblijfs-)recreatieve functie van onze gemeente door te investeren in ondernemerschap, 
innovatie, cross-overs en internationalisering.

 - We voeren activiteiten uit binnen het jaarprogramma ‘Lange Termijn Agenda Gastvrij Hardenberg’. We faciliteren 
en stimuleren daarin samenwerking, kennisdeling, productontwikkeling, gastheerschap, innovatie en marketing & 
promotie.

 - Vanuit een meerjarige programma-aanpak van de Vechtdal visie met vier programmalijnen wordt ingezet 
op verbetering van de fysieke infrastructuur (w.o. varen, vissen, wandelen & fietsen), productontwikkeling 
(Anjerpunten, Verrukkelijk Vechtdal, Zorgeloos Vechtdal, Buiten spelen), verbetering van de bekendheid en 
het profiel (ontsluiten informatie, promotie, gastheren/-vrouwen). Ook wordt gewerkt aan toekomstbestendig 
ondernemerschap (bijv. circulair, innovatie, digitalisering, natuur inclusief, vitaliteit, hub, buitenlandse gasten).

 - Vanuit vrijetijdseconomie sluiten we aan op de Regio Deal Zwolle: Human Capital Agenda. Inzet is onder andere 
om de opgerichte Vakschool 100% Gastvrij verder vorm en inhoud te geven om ook in 2022 te kunnen starten met 
de opleiding.

We zetten in op het versterken van de toeristische gastvrijheid, ons imago en promotie
 - Vanuit Gastvrij Hardenberg wordt het Informatiepunt (IP) ondersteund.
 - We bieden actuele en toegankelijke informatie voor (potentiële) bezoekers van Hardenberg via de website Visit 

Hardenberg.
 - Binnen Visit Oost/Vechtdal voeren we de citymarketingstrategie Hardenberg uit. We zetten Hardenberg in de markt 

binnen de Vechtdal-campagnes.
 - We stellen een visie voor gastheerschap in het Vechtdal op (verwelkomen en ontzorgen, informatie & inspiratie).

We bevorderen de recreatieve mogelijkheden.
 - We verbeteren de recreatieve mogelijkheden op en langs de Vecht en de Reest vanuit de Vechtdal visie en de 

netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht (inzet op projecten). Voor Ruimte voor de Vecht wordt samen met 
de gemeenten in het Vechtdal, de provincie, het waterschap en andere betrokken partijen uitvoering gegeven 

Beschikbare middelen

Baten

Bedragen x € 1.000 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025

3.1 Landbouw en agribusiness 0 0 0 0 0 0

3.2 Openbaar groen en openluchtrecreatie -788 -627 -563 -170 -170 -170

3.3 Recreatie en Toerisme -26 -110 -13 -13 -13 -13

Totaal Baten -814 -737 -577 -184 -184 -184

Lasten

Bedragen x € 1.000 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025

3.1 Landbouw en agribusiness 427 498 340 210 210 210

3.2 Openbaar groen en openluchtrecreatie 3.269 3.722 3.700 3.386 3.194 3.192

3.3 Recreatie en Toerisme 188 538 321 290 290 289

Totaal Lasten 3.884 4.757 4.361 3.886 3.694 3.691

aan het Masterplan, waarin de thema’s klimaatadaptatie en waterveiligheid, natuurontwikkeling en verbeteren 
biodiversiteit, verduurzaming van de landbouw en sociaaleconomische ontwikkeling en duurzaam gastheerschap 
& aantrekkelijke leefomgeving terugkomen. De komende jaren mede met een bijdrage vanuit de Regio Deal 
Zwolle.

 - De vaarrecreatie en aanvullende voorzieningen worden gestimuleerd door middel van het uitvoeringsprogramma 
Ruimte voor de Vecht.

 - Opgaven bij gebiedsontwikkelingen zoals Rheezermaten, Engbertsdijkvenen en Gramsbergen combineren we met 
kansen op recreatieve ontsluiting, optimaliseren van het recreatieve netwerk en voorzieningen en realiseren van 
ontbrekende schakels.

We zorgen dat voor de 4 parken, die hebben meegedaan in de pilot Vitale Vakantieparken Vechtdal, een passende 
en duurzame oplossing komt, zodat deze parken weer bijdragen aan een goed imago van Hardenberg als 
recreatiegemeente.

 - Het project vitale vakantie parken Vechtdal loopt komende jaren door. Voor de vier parken die deelnemen in de 
gemeente Hardenberg gaat het hierbij om:

 - Voor park Moscou wordt komend jaar de mogelijkheid van transformatie naar een woonbestemming verder 
uitgewerkt.

 - Voor de andere drie parken wordt in overleg met de betrokkenen gewerkt aan de toekomststrategie en concrete 
oplossingen.
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6.  Ondernemend Hardenberg

In Hardenberg hebben alle mensen kansen om te werken en zich te ontwikkelen. We zetten ons ervoor in dat 
opleidingen aansluiten op de vraag van werkgevers. Ondernemers krijgen ruimte voor en ondersteuning bij 
innovatie en groei. Daarbij hoort een uitstekende (digitale) bereikbaarheid.

We zien demografische en technologische ontwikkelingen, transities en maatschappelijke opgaven op ons af komen. Of 
beter gezegd, we zitten er middenin. Wat de impact van al deze ontwikkelingen is, is lastig te voorspellen. Daarom is het 
belangrijk dat we ons voorbereiden op het onzekere en onbekende. Samen met onze lokale en regionale partners werken 
we aan een vitale economie, voor nu en de toekomst. 
Hierbij werken we aan de volgende majeure opgaven die tevens de kern vormen van onze nieuwe economische koers:

 - Een antwoord vinden op de grote demografische ontwikkelingen: vergrijzing en een afnemende 
beroepsbevolking. Dit betekent dat de arbeidsproductiviteit omhoog moet. Innovatie is nodig om alle 
voorzieningen te kunnen blijven leveren, bijvoorbeeld in de zorg. 

 - Vergroten van de wendbaarheid en weerbaarheid van de beroepsbevolking. Veel banen op alle niveaus staan 
onder druk, zeker waar sprake is van vervanging door apparaten en algoritmes. De komende jaren verandert 
alleen al door de digitalisering 20% van de banen onherkenbaar. Dit betekent een grote opgave als het gaat om 
om- en bijscholing en een leven lang ontwikkelen. Beleid op de hardnekkige kern in het werklozenbestand zonder 
startkwalificatie blijft nodig en wordt steeds belangrijker. Gelet op de economische ambities is het zaak meer 
hooggekwalificeerd talent aan de gemeenten te binden.

 - Vergroten van de wendbaarheid en weerbaarheid van de ondernemers. Technologie en de biowetenschap 
ontwikkelen zich razendsnel en zijn lastig voorspelbaar. Ondernemers moeten in staat zijn om op dergelijke 
ontwikkelingen in te kunnen spelen om bij de winnaars van de toekomst te blijven horen. Investeringen in 
ondernemerschap, innovatie en internationalisering zijn nodig om de concurrentiekracht van de ondernemers in 
Hardenberg te verbeteren. Daarnaast werken we aan een economie die mede is gebaseerd op nieuwe waarden 
(groen en sociaal). 

 - Het aantrekken en vasthouden van ondernemers en talent vraagt blijvende aandacht voor de attractiviteit van het 
vestigingsklimaat. Hardenberg moet haar werklocaties en haar centra op orde houden. Om talent en ondernemers 
aan Hardenberg te binden is integraal beleid nodig: Hardenberg dient deze doelgroepen te verleiden met een 
attractief woonmilieu, recreatieve mogelijkheden en kwaliteiten, cultuurklimaat en optimale fysieke en digitale 
bereikbaarheid.
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6.1 Bedrijven en ondernemers

Een vitale economie is een voorwaarde voor het welzijn van onze inwoners. Economisch perspectief leidt tot grotere 
financiële zelfredzaamheid en eigenwaarde en is daarmee een belangrijke factor als het gaat om de welvaart (en vaak 
ook het welzijn) van mensen. Door in te zetten op toekomstbestendige werkgelegenheid willen we dit veiligstellen, ook 
voor volgende generaties. Een vitale economie draagt bovendien bij aan levendige centra en wijken, aan een bloeiend 
verenigingsleven, aan ruimtelijke kwaliteit en biedt een oplossing voor een keur aan maatschappelijke vraagstukken. Wij 
willen bijdragen aan een economie waar de samenleving beter van wordt, waar zij maximaal profijt van heeft. Dat doen wij 
altijd in samenwerking met partners op lokaal en regionaal niveau. Partners zijn in deze de ondernemers, mede overheden, 
regionale samenwerkingsverbanden, onderwijsinstellingen en intermediaire organisaties. 

Wij werken langs drie lijnen aan onze opgaven:
1. Investeren in de basis op orde houden voor ons MKB: investeren in regionale samenwerking, positionering en 

profilering, investeren in de basisinfrastructuur voor ondernemers (Startershuis Doen! en Ondernemershuis voor 
het Vechtdal), investeren in onze eigen kennispositie en events voor ondernemers.

2. Investeren in voor het MKB relevante thema’s: human capital, circulaire economie en digitalisering
3. Investeren in versterking van onze topclusters: agrofood, maakindustrie en vrijetijdseconomie, sectoren die stevig 

bijdragen aan ons verdienvermogen. 

Wat gaan we daar voor doen?

De gemeente Hardenberg investeert in regionale samenwerking, profilering en positionering. (basis op orde)
 - Met de Regio Zwolle werken we aan projecten die van belang zijn voor de regio, zoals de Human Capital Agenda 

(inclusief het Ontwikkelfonds), versterking van het regionale innovatie ecosysteem (en de positionering van 
onze hubs daarbinnen) en projecten op het gebied van leefomgeving, bereikbaarheid, logistiek, E-commerce en 
internationalisering. 

 - Met de Regio Zwolle hebben we in 2020 een Regiodeal gesloten met de Rijksoverheid, voor de jaren 2020 tot 
en met 2023, voor totaal 22,5 miljoen rijksgeld en daarnaast publieke en private cofinanciering. Hierin realiseren 
we projecten binnen een viertal actielijnen, waarvan de actielijnen één en twee zich met name richten op de 
economie en arbeidsmarkt.Het jaar 2022 is cruciaal in de uitvoeringsfase.
• Actielijn 1: Economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het 

MKB. Versterking van de concurrentiepositie van het MKB door deze bekwaam te maken in vernieuwde 
verdienmodellen en productie- en logistieke processen, met een zo’n klein mogelijke ecologische voetafdruk;

• Actielijn 2: Toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt (Human Capital Agenda). Balans brengen in de 
arbeidsmarkt door mensen werkzekerheid en ontwikkelingskansen te bieden en door het benutten van talenten 
van iedereen, door gericht te investeren in skills en vaardigheden van (potentieel) werkenden;

• De Actielijnen 3 en 4 van de Regio Deal Regio Zwolle richten zich op Evenwichtige groei van stad en platteland 
en klimaatoplossingen. Deze komen aan de orde bij Duurzaam en Landelijk Hardenberg, m.b.t. Ruimte voor de 
Rivier en het project Brede Welvaart in het Vechtdal.

 - Met de Regio Zwolle werken we in 2022 aan verschillende strategische beleidstrajecten, die voor Hardenberg 
van belang zijn met het oog op de Economische Koers en om de realisatie van de Omgevingsvisie Landstad 
Hardenberg in de regio en bij de partners (het rijk, provincies, waterschappen en partners in Regio Zwolle) te 
kunnen borgen. Het gaat om:
• De Verstedelijkingsstrategie en MIRT (meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport) onderzoek
• Het Plan van Aanpak voor de uitwerking van de NOVI (Nationale omgevingsvisie) status van Regio Zwolle
• De Investerings- en Ontwikkelagenda van Regio Zwolle.
In 2022 zal in deze drie trajecten worden meegewerkt zodat de positie van gemeente Hardenberg hier optimaal in 

wordt meegenomen. 
 - Binnen de regio Dutch Techzone werken we met de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen samen aan het 

versterken van de economische structuur en het aantrekken van talent. De focus in deze samenwerking ligt op de 
versterking van de maakindustrie. In 2021 is de nieuwe DTZ (Dutch Techzone) strategische samenwerkingsagenda 
22-25 vastgesteld, waar we vanaf 2022 mee aan de slag gaan. 

 - Voor de periode 2020-2023 werken we samen met het Rijk, de provincie Drenthe en vijf andere gemeenten in 
de Regio Deal Zuid Oost Drenthe. Doel van de regiodeal is het versterken van de sociaaleconomische structuur 
van de regio. Hiervoor voeren we projecten uit binnen de pijlers werken, wonen en welzijn. De projecten 
worden gefinancierd met co-financiering door het Rijk (€ 20 miljoen), de provincie Drenthe (€ 10 miljoen) en de 
deelnemende zes gemeenten eveneens voor € 10 miljoen, zodat een gezamenlijk investeringsbudget ontstaat van 
€ 40 miljoen. 

 - In 2022 wordt verkend wat een samenwerking met Twente kan opleveren voor de economie en ondernemers van 
Hardenberg. 

 - In 2022 wordt verkend of de samenwerking in het Vechtdal kan worden versterkt.
 - In 2021 hebben het Startershuis Doen! en Ondernemershuis voor het Vechtdal, op basis van een pilot, een aanpak 

ontwikkeld voor de ondersteuning van startups (kansrijke startende ondernemers) en scale ups (snel groeiende 
ondernemingen), die in 2022 uitgevoerd gaat worden door deze organisaties. Daarbij zal samenwerking worden 
gezocht met bijvoorbeeld Kennispoort Regio Zwolle, de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en Novel-T, 
de kennisvalorisatie organisatie van de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion.  

De gemeente investeert in economische dynamiek en versterking concurrentiekracht MKB. (basis op orde)
We werken samen met onder andere Startershuis Doen, Ondernemershuis voor het Vechtdal, Vechtdal Projecten, 
Projectbureau Doen, het Regionaal Techniek Centrum en regionale kennis- en innovatie-instellingen aan het versterken van 
het ondernemersklimaat (zowel voor starters als het gevestigde MKB) en het verkrijgen van goed, gekwalificeerd personeel. 
Tevens organiseren we samen met deze partijen ondernemersevents gericht op het organiseren van ontmoetingen en 
het leggen van verbindingen, binnen de gemeente Hardenberg en daarbuiten. t ondersteunen en begeleiden van de 
ondernemers blijft een speerpunt

Uitvoering nieuwe bedrijventerreinenvisie. (thema)
 - Bedrijvigheid met een regionale uitstraling concentreren we bij uitstek in de kern Hardenberg. Dedemsvaart is 

aanvullend aan de kern Hardenberg.
 - We zorgen voor marketing en promotie van de vestigingsmogelijkheden, onder meer door digitale nieuwsbrieven 

en netwerkevenementen (onder de voorwaarde dat de Covidsituatie dat toelaat). 
 - Binnen de regio West-Overijssel zijn nieuwe regionale afspraken gemaakt over de programmering van de 

bedrijventerreinen. Deze afspraken hebben geleid tot nieuwe uitbreidingsmogelijkheden. 
 - In 2021 is de herziene Bedrijventerreinvisie vastgesteld door de raad. In 2022 geven we verder uitvoering aan dit 

beleid. 
 - Hergebruik van leegstand en vrijkomend vastgoed willen we stimuleren door onder meer inzet van een 

vitaliteitsfonds, zoals uitgewerkt in de Bedrijventerreinvisie.
 - De gemeente faciliteert en ondersteunt nieuwe vestigingen en uitbreidingsplannen van gevestigde ondernemers, 

onder andere door de inzet van het bedrijvenloket, het bedrijvenserviceteam en accountmanagement.

De gemeente investeert in de wendbaarheid en weerbaarheid van de beroepsbevolking en het aantrekken van 
talent. (thema)

 - We werken samen met onder andere Startershuis Doen, Ondernemershuis voor het Vechtdal, Vechtdal Projecten, 
Projectbureau Doen, het Regionaal Techniek Centrum en regionale kennis- en innovatie-instellingen aan het 
versterken van het ondernemersklimaat en de economische structuur en het verkrijgen van goed, gekwalificeerd 
personeel.
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 - Binnen de Regio Zwolle is een Ontwikkelfonds (uitwerking van Regio Deal Regio Zwolle: Human Capital agenda) 
opgericht. Voor de komende drie jaar worden hieruit tenders opengesteld om met opleidingen de regionale 
arbeidsmarkt wendbaar en weerbaar te maken. De gemeentelijke bijdrage (€ 1,80 per inwoner voor de periode van 
5 jaar) wordt gedekt vanuit de middelen Economie.  

 - In 2021 is (samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen) een gemeentelijke human capital agenda 
vastgesteld, waar ook het actieplan werk (met als doel het aantrekken en behouden van jong arbeidspotentieel) 
onderdeel van uitmaakt. In 2022 gaan we verder met de uitvoering van de Human Capital Agenda.

Uitvoering van de gemeentelijke agenda circulaire economie. (thema)
In 2021 heeft de gemeente een agenda circulaire economie opgesteld waarbij handen en voeten gegeven wordt aan 
de gemeentelijk ambitie om in 2050 te beschikken over een 100% circulaire economie. In 2022 wordt gestart met de 
uitvoering van deze agenda..

Ontwikkeling van een agenda digitalisering MKB. (thema)
De digitalisering van onze economie en samenleving is een belangrijke uitdaging. Het biedt kansen voor ons MKB in de 
vorm van nieuwe producten, diensten en verdienmodellen die ontstaat door toepassing van bijvoorbeeld kunstmatige 
intelligentie, big data en internet of things. Digitalisering van productieprocessen wordt ook steeds belangrijker in het 
kader van snel, flexibel, foutloos en 24/7 produceren. Ten slotte speelt digitalisering ook een steeds grotere rol ten aanzien 
van de communicatie in de waardeketen en met de markt. De gemeente laat in 2021 een verkenning/analyse maken van 
wat er allemaal op het gebied van Digitalisering al aan beleid/programma’s en organisaties aanwezig is. Vervolgens gaat de 
gemeente in 2022 verkennen op welke onderdelen van deze transitie zij het verschil kan maken (naast andere partijen die 
zich daarop richten en hulpstructuren daar reeds voor zijn ingericht. Bij gebleken toegevoegde waarde stelt de gemeente 
in 2022 een agenda op en start zij met de uitvoering ervan.    

Investering in topclusters. Ontwikkeling en realisatie van hubs, samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, 
onderwijsinstellingen en de overheid op de drie speerpuntsectoren van Hardenberg: maakindustrie, agrofood en 
de vrijetijdseconomie. (thema)

 - De agrohub Future Farm. Deze hub is in 2021 opgericht, mede met middelen vanuit de gemeente Hardenberg 
en de Regiodeal Regio Zwolle. Dit private initiatief zet op versnelling van de grote transities in de melkveehouderij 
sector. De gemeente is subsidient en samenwerkingspartner, in 2022 wordt deze samenwerking gecontinueerd.

 - De hub voor de maakindustrie IQ Boulevard. In 2021 is onder meer met middelen vanuit de Regiodeal 
Zuid- en Oost Drenthe de IQ Boulevard opgericht. De gemeente heeft zelf in 2021 kwartier gemaakt en 
ondersteuning geboden in de aanloopfase tot aan de opening eind 2021. In 2022 is de gemeente naast 
subsidient ook samenwerkingspartner in dit samenwerkingsverband van maakbedrijven in de regio Hardenberg, 
onderwijsinstellingen (ROC’s, drie HBO instellingen, RUG, UT) en overheden. 

 - De hub voor de vrijetijdssector House of Hospitality. In 2021 heeft de gemeente een visie op de vrijetijdssector 
ontwikkeld en is de Vakschool 100% Gastvrij opgericht. In 2022 zal van onderop met de sector verkend worden of 
vanuit deze visie en de vakschool een volwaardige hub ontwikkeld kan worden en welke functionaliteiten daar dan 
in belegd dienen te worden. Hierbij wordt nauw de samenwerking gezocht met onder meer de provincie Overijssel 
en regionale kennis- & innovatiepartners.

Evenementen in gemeente Hardenberg zorgen voor economische spin-off, PR voor gemeente Hardenberg en 
een bruisende evenementenkalender. Daarbij streven we naar verrassende en vernieuwende evenementen, die 
-mocht dat nodig zijn- ook coronaproof kunnen worden neergezet. (basis op orde)
Vanaf 2022 is het budget voor evenementen jaarlijks structureel verhoogd. Zowel in 2020 als in 2021 is de 
evenementensector achterop geraakt door coronamaatregelen. We willen vanaf 2022 het realiseren van evenementen in de 
gemeente met een vernieuwde ambitie stimuleren. De baten van de evenementen voor de inwoners en het bedrijfsleven 
van Hardenberg zijn vele malen groter dan de kosten van de subsidie. Evenementen dragen bij aan de leefbaarheid 

en inclusie, door de vele partijen en vrijwilligers vanuit de gemeente die zich hiervoor inzetten. De levendigheid in 
de gemeente draagt bovendien bij aan het vestigingsklimaat, de aantrekkelijkheid van gemeente Hardenberg, de 
vrijetijdseconomie en het draagvlak voor voorzieningen in de gemeente.  

 - Evenementen - structureel € 150.000 - Evenementen dragen bij aan versterking van de lokale economie, 
werkgelegenheid, promotie van de gemeente Hardenberg en levendigheid in de gemeente. Deze doelstellingen 
zijn opgenomen in de criteria van het subsidiebeleid voor evenementen. In de Subsidieregeling Evenementen 
Hardenberg wordt ingezet op Economische spin-off, PR voor Hardenberg, nieuwe en verrassende evenementen 
en een bruisende evenementenkalender. Vanaf 2022 - daar gaan we van uit - laten we de pandemie achter ons en 
kunnen evenementen weer volop georganiseerd worden en dragen bij aan het weer opstarten van de economie. 
We subsidiëren elk jaar evenementen die voldoen aan de criteria van de Subsidieregeling Evenementen en 
realiseren jaarlijks een bruisende evenementenkalender.

 - Een groot evenement om Landstad Hardenberg (inter)nationaal op de kaart te zetten - structureel € 50.000 - We 
verkennen twee mogelijke grote evenementen, die gemeente Hardenberg (inter)nationaal op de kaart zetten. 
We gaan op zoek naar partners en aanvullende financiering. We organiseren jaarlijks of tweejaarlijks een groot 
evenement dat Hardenberg (inter)nationaal op de kaart zet.

 - Promotiestichtingen - structureel € 42.000 - De promotiestichtingen zijn cruciaal voor de coördinatie, inspiratie, 
samenwerking en verbinding in de sector. We stimuleren dat de promotiestichtingen vooral die rol steeds meer 
oppakken, zodat er vernieuwing en professionalisering in de evenementensector in de gemeente Hardenberg 
ontstaat. We faciliteren en versterken de rol van de promotiestichtingen met als basis het overleg over de 
jaarplannen van de drie promotiestichtingen. 

6.2  Onderwijshuisvesting

In 2022 gaan we verder met de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) aan de hand van de jongste 
actualisatie van december 2020. In de kernen Hardenberg, Slagharen en Balkbrug bereiden we de realisatie voor van 
nieuwe en duurzame schoolgebouwen, waarin scholen gezamenlijk gehuisvest worden. Waar mogelijk nemen ook 
kinderopvangorganisaties deel aan de plannen, waardoor Integrale Kindcentra (IKC’s) ontstaan. Daarnaast voeren de 
schoolbesturen een aantal renovaties uit. Daarvoor zijn de besturen en de gemeente gezamenlijk verantwoordelijk. In het 
IHP is daarom vastgelegd dat de gemeente de renovaties voor de helft betaalt. 
Ook in het voortgezet onderwijs zijn er ontwikkelingen. Zo maken we vanwege groei van het aantal leerlingen bij de 
Ambelt extra ruimte vrij in het pand naast de Ambelt, waarin ook de Taalschool gevestigd is.
En ProHardenberg is toe aan vervangende huisvesting voor het verouderde pand aan de Verlengde Korte Steeg te 
Hardenberg.

Wat gaan we daar voor doen?

We geven uitvoering aan de gemeentelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting.
 - Een van de belangrijkste aandachtspunten voor de onderwijshuisvesting is de uitbreiding van de capaciteit voor 

het basisonderwijs in Marslanden. In het verlengde van de toename van het aantal woningen groeit het aantal 
basisschoolleerlingen in dit deel van de gemeente. In samenwerking met de relevante schoolbesturen willen we 
op een passende manier voorzien in deugdelijke en duurzame onderwijshuisvesting. 

 - Een tweede aandachtspunt is de gezamenlijke nieuwbouw voor GBS Albertus Risaeus en de OBS Baalder. 
 - Ook in Balkbrug en Slagharen werken we aan een reorganisatie van het scholenbestand, door CBS Balkbrug en OBS 

Margriet gezamenlijk in één gebouw onder te brengen en door KBS De Kwinkslag en OBS De Regenboog bij elkaar 
te huisvesten.



7170

We verbeteren de huisvesting van Praktijkschool Pro Hardenberg.
Praktijkschool ProHardenberg heeft een gebouw dat kwalitatief en kwantitatief onder de maat is. Bestuur en directie 
roeien met de riemen die ze hebben, maar geven aan dat het steeds moeilijker wordt om passend onderwijs aan hun 
kwetsbare leerlingen te bieden. Het voortgezet onderwijs in de gemeente is over het algemeen behoorlijk gehuisvest; het 
gebouw van ProHardenberg is in dit licht duidelijk een dissonant. Een nieuw gebouw voor ProHardenberg, passend bij 
het toegenomen aantal leerlingen, is nodig. Gesprekken met bestuur en directie over de locatie voor de nieuwe school 
zijn gaande. Uitgaande van de onderwijskundige visie van de school kijken we wat nodig is om de leerlingen optimaal te 
kunnen bedienen. Daarbij realiseren we ons terdege dat Pro Hardenberg veel samenwerkt met externe partijen, zoals de 
overige VO-scholen, het RTC en de lokale arbeidsmarkt. “Huisvesting volgt inhoud” is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

6.3 Participatie en werkgelegenheid

Alhoewel het begin 2020 leek dat de Corona-crisis een grote negatieve impact zou hebben op de arbeidsmarkt is gebleken 
dat, mede door de diverse ondersteuningsmaatregelen vanuit het Rijk, dit erg mee viel. M.n. in de regio Zwolle zijn er medio 
2021 nauwelijks effecten herkenbaar. Voor wat betreft de gemeentelijke bijstand lijken de effecten mee te vallen. Nog 
afgewacht moet worden wat er gaat gebeuren als de steunmaatregelen van het Rijk worden afgebouwd. Om hierop te 
anticiperen is inmiddels een regionale Crisis- en herstelaanpak ontwikkeld. Onze lokale dienstverlening sluit hierop aan.

Wat gaan we daar voor doen?

We bevorderen zelfredzaamheid en participatie. Zo vinden meer mensen zonder werk een betere aansluiting tot 
de arbeidsmarkt.

 - Inwoners die kunnen werken, helpen we aan werk (Nieuw beschut werk, garantiebaan of regulier werk) en 
daarmee aan financiële zelfredzaamheid. We lopen voorop in Nederland met: de inzet van loonkostensubsidies en 
we laten ook mensen zonder indicatie toe tot Nieuw beschut werk.

 - Via Larcom bieden we Nieuw Beschut Werk aan alle mensen met een dergelijke arbeidsbeperking (dus met of 
zonder formele Beschut werk-indicatie). Daarnaast zoeken we ook bij andere werkgevers de mogelijkheid tot het 
plaatsen van mensen met een beschut werk-indicatie. Daarmee wordt de kans op een passende plaatsing groter. 
Inmiddels hebben we enkele andere partijen gevonden.

 - We participeren in de regionale Crisis en herstel aanpak. Met het hieraan verbonden Ontwikkelfonds werken we 
aan een leven lang leren. 

 - Statushouders vormen een groot deel van onze bijstandspopulatie. Vooruitlopend op nieuwe wetgeving die 
in naar verwachting in 2022 van kracht wordt, nemen we als gemeente vast de regie. Daarbij begeleiden we 
statushouders naar fulltime-trajecten waarbij zij inburgeringslessen krijgen of werkzaam zijn.

We willen een eenduidige benadering van werkgevers. Daarom geven we onder andere via het team Werk en 
Inkomen, het Werkbedrijf Regio Zwolle en de één-werkgeversbenadering uitvoering aan de Participatiewet.
We continuering onze dienstverlening in het regionaal Werkbedrijf Zwolle. Waar mogelijk zetten we in op doorontwikkeling 
om beter te voldoen aan de vraag van de werkgever en de mogelijkheden van onze inwoners.

Beschikbare middelen

Baten

Bedragen x € 1.000 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025

4.1 Bedrijven en ondernemers -345 -633 -316 -316 -316 -316

4.2 Onderwijshuisvesting -246 -338 -344 -344 -344 -344

4.3 Participatie en werkgelegenheid -490 -396 -368 -368 -368 -368

4.4 Grondexploitatie -14.534 -12.420 -16.778 -10.504 -8.692 -7.822

Totaal Baten -15.614 -13.787 -17.806 -11.532 -9.719 -8.850

Lasten

Bedragen x € 1.000 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025

4.1 Bedrijven en ondernemers 2.797 4.896 3.611 2.836 2.086 1.836

4.2 Onderwijshuisvesting 4.201 4.092 4.655 4.673 4.592 4.518

4.3 Participatie en werkgelegenheid 12.933 12.896 12.473 12.193 12.193 12.193

4.4 Grondexploitatie 13.320 12.420 16.996 10.852 9.357 8.663

Totaal Lasten 33.250 34.304 37.735 30.555 28.228 27.210
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7.  Zo doen we het in Hardenberg

In Hardenberg bedenken en doen we het samen met onze inwoners. We hebben daarbij oog voor de 
verscheidenheid aan kernen. We zijn bestuurlijk vernieuwend en hebben het vertrouwen dat de samenleving zelf 
voldoende krachtig en vitaal is. Wij spelen in op ontwikkelingen binnen en buiten onze regio. Hardenberg is een 
inclusieve gemeente waar iedereen kan meedoen.

7.1  Bestuur en bestuursondersteuning

In het coalitieakkoord 2018-2022 ‘verbindingen van betekenis’ heeft de coalitie de wens uitgesproken dat de gehele 
gemeenteraad gezamenlijk tot de vorming van een raadsagenda komt. Een raadsagenda moet zorgen voor een meer 
initiërende en stimulerende rol voor de gemeenteraad. Op die manier plaatst de gemeenteraad zichzelf op enkele 
onderwerpen aan de voorkant van het proces in plaats van het college. Hierdoor kunnen alle partijen hun inbreng 
vergroten en meer ruimte bieden voor participatie van inwoners en/of overheid. Vanuit de raad is het onderwerp 
‘bestuurlijke vernieuwing’ naar voren gebracht ter gedeeltelijke invulling van deze raadsagenda. Het coalitieakkoord gaat 
uitvoerig in op het belang om na te denken over de toekomstige verhouding van de lokale overheid ten opzichte van 
de samenleving en daarbij te investeren in nieuwe vormen van bestuur. Tegen deze achtergrond is in 2019 vanuit de 
gemeenteraad een werkgroep ‘bestuurlijke vernieuwing’ opgericht, waarin iedere raadsfractie vertegenwoordigd is. Vanuit 
het college maakt de burgemeester deel uit van deze werkgroep, aangezien de portefeuille ‘bestuurlijke vernieuwing’ bij de 
burgemeester is belegd. De werkgroep wordt ambtelijk ondersteund. 

Wat gaan we daar voor doen?

We geven inzicht in de werking van de lokale democratie.
In 2022 ronden we de Quick Scan lokale democratie af. Deze Quick San maakt onderdeel uit van het programma 
“Democratie in Actie”. Dit is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, 
griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters. Het programma richt zich op het versterken en vernieuwen 
van de lokale democratie, primair voor gemeenten en waar mogelijk ook voor provincies en waterschappen. De Quick Scan 
is een instrument om een ‘foto’ te maken van de lokale democratie. Dit beeld komt tot stand door de input van inwoners, 
raadsleden, collegeleden en ambtenaren. De uitkomst is het startpunt om in gesprek te gaan over de lokale democratie. 
Daarna kunnen er samen stappen worden gezet om het democratische samenspel verder te versterken.
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7.2  Strategische communicatie

We willen communiceren op een manier die past bij wat de samenleving van ons verwacht, bij wie we zijn en bij de 
strategische keuzes die we maken. In onze vernieuwde strategische communicatievisie die we in de tweede helft van 2021 
afronden, brengen we meer focus aan in onze communicatie en de manier waarop we als gemeente ons verhaal vertellen. 
En hoe we met onze inwoners, organisaties/instellingen en strategische partners in verbinding blijven. 

Wat gaan we daar voor doen?

Met strategische communicatie richten we ons op de focusthema’s en prioriteiten die volgen uit de omgevingsvisie 
Landstad Hardenberg en die bepalend zijn voor de positionering van de gemeente Hardenberg.
De volgende speerpunten uit vernieuwde communicatievisie zijn ons kompas bij strategische communicatie.

 - Communicatie is samenkracht - We laten zien dat we onze ambities samen met elkaar en onze partners vorm en 
inhoud geven en vertellen het verhaal van Hardenberg samen met onze partners. Daarbij laten we zien dat we 
vertrouwen op de kracht en kwaliteit van initiatieven van uit de samenleving.

 - Communicatie is de boodschap - In onze communicatie focussen we op de belangrijkste ambities. De manier 
waarop we het verhaal van Hardenberg vertellen sluit aan bij onze positionering. Onze (communicatie)uitingen 
moeten hierbij passen. Ook vertellen we ons verhaal vanuit de belevingswereld van de gemeenschap. 

 - Communicatie is verbinding - We luisteren naar wat er leeft en speelt in de samenleving en sluiten daarbij aan. 
Zo maken we van ons verhaal een gezamenlijk verhaal. Dit maken we zichtbaar in zowel de online als de fysieke 
omgeving. 

 - Communicatie is direct duidelijk en persoonlijk - Ons taalgebruik is helder en duidelijk. We gebruiken onze huisstijl 
op een consistente manier. We maken communicatie toegankelijk voor iedereen.

In 2022 geven we concernbreed uitvoering aan de vernieuwde communicatievisie. We vertellen het verhaal van 
Hardenberg op een consistente manier. Hiervoor is menskracht nodig. Ook ontwikkelen wij vernieuwende communicatie- 
en participatiemiddelen/-methoden. Daarbij zetten we meer in op online middelen en video en een passende en 
herkenbare look & feel. Dit doen we aan de hand van een uitvoeringsplan met concrete en uitvoerbare doelstellingen. 
We gaan aan de slag met acties die we direct kunnen oppakken (quick wins). Actiepunten die vragen om een nadere 
uitwerking werken we uit in een plan van aanpak. In de geest van onze visie betrekken we bij de uitvoering waar mogelijk 
de samenleving. 

Met strategische communicatie ondersteunen we de lobby richting onze strategische partners.
Met het verhaal van Hardenberg leggen we verbinding met de Omgevingsvisie Landstad Hardenberg en onze lobby-
agenda. We richten ons daarbij op onze strategische partners om vanuit samenkracht onze ambities te verwezenlijken. 
Het op een consistente en herkenbare manier vertellen van het verhaal van Hardenberg, in de geest van onze strategische 
communicatievisie, kan bijdragen aan het verwerven van externe middelen of het verkrijgen van planologische ruimte voor 
het behalen van onze ambities.

7.3  Openbare orde en veiligheid

Binnen het veiligheidsbeleid kennen we inzet op een aantal vaste onderdelen zoals high impact crimes
(geweldsdelicten en woninginbraken), jeugd, het AZC, overlast, drugs en verkeersveiligheid. Daarnaast is er blijvende 
aandacht voor de crisisorganisatie en vindt er inzet plaats bij crises en calamiteiten. Dat betreft de integrale aanpak binnen 
het domein van de fysieke veiligheid zoals grote branden, maar ook besmettelijke ziekten, maatschappelijke onrust en 
incidenten en casuïstiek binnen het sociaal-maatschappelijk domein. Naast de reguliere werkzaamheden wordt in 2022 
extra aandacht besteed aan de thema’s ondermijning en veilig buitengebied, en sociale veiligheid en zorg. 

Wat gaan we daar voor doen?

Inwoners ervaren een verbetering in de beleving en de veiligheid van hun woon- en leefomgeving.
 - Binnen de gemeente vormen de verkoop en het gebruik van drugs een aanhoudend probleem. Om dit aan te 

pakken werken we samen met verschillende partijen. Om de samenwerking en informatievoorziening tussen de 
betrokken partijen op een goede wijze vorm te geven en te coördineren wordt hierbij gebruik gemaakt van de 
procesregisseur Jeugd.

 - Vanuit het gemeentelijke ondermijningsbeeld en vanuit de regionale samenwerking binnen IJsselland werken 
we aan een concretere aanpak van ondermijning. We werken aan het versterken van bewustwording binnen de 
organisatie op het gebied van ondermijning, evenals bij ketenpartners. Voor het verkrijgen van signalen en het 
bijeenbrengen van relevante informatie wordt een meldpunt ingericht en wordt verder gewerkt een integrale 
structuur waarbinnen signalen verwerkt en opgewerkt kunnen worden en van waaruit integrale acties en controles 
opgezet kunnen worden. Daarnaast zetten we in op het vergroten van bewustwording en kennis van inwoners van 
de gemeente, met name in het buitengebied door middel van het project Veilig Buitengebied. Zo verwachten we 
de meldingsbereidheid te laten toenemen. Binnen de aanpak van ondermijning richten we ons voornamelijk op 
drugshandel en -productie, zorgfraude, mensenhandel, uitbuiting en cybercriminaliteit.

 - In Dedemsvaart is een succesvolle pilot geweest met het project buurtbemiddeling. Er volgt een nader voorstel 
voor de verdere uitrol van het project over de gehele gemeente volgens de landelijke methodiek.

 - De burgemeestersbevoegdheden zijn in de afgelopen jaren toegenomen. In 2022 werken we aan een verdere 
integratie van deze bevoegdheden in de ketenaanpak sociale problematiek en drugsaanpak.



7776

7.4  Dienstverlening en burgerzaken

Wat gaan we daar voor doen?

Digitalisering van processen.
Digitalisering van processen blijft een speerpunt binnen Publieksdienst. Hiervoor wordt de aanmeldzuil in de wachtruimte 
vervangen en kunnen de inwoners zich melden met een reisdocument of rijbewijs, waarbij meteen de authenticiteit van 
het document wordt gecontroleerd. Hiermee gaan digitalisering en fraudebestrijding hand in hand. In gesprekken met 
onze softwareleverancier is besproken dat Hardenberg als een van de eerste gemeenten nieuwe apps implementeert 
wanneer deze beschikbaar zijn. Als gevolg van de coronamaatregelen is er in 2020 en 2021 veel vanuit huis gewerkt, 
waarmee digitalisering in een stroomversnelling is gekomen. Dit thuiswerken zal deels en waar mogelijk worden 
voortgezet.

In 2022 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen.
De doelstelling ten aanzien van de verkiezingen is om de organisatie en uitvoering conform wet- en regelgeving te laten 
verlopen, met een vlotte en betrouwbare vaststelling van de uitslag. 
Op 16 maart 2022 zijn er Gemeenteraadsverkiezingen. We gaan er van uit dat decorona maatregelen die van kracht waren 
bij de Tweede Kamerverkiezingen dan niet meer gelden. Voor de organisatie van de verkiezingen wordt een vergoeding 
vanuit het Rijk beschikbaar gesteld. 
Het verkiezingsproces is volop in beweging. Na elke verkiezing wordt er geëvalueerd en gekeken naar mogelijkheden om 
het reilen en zeilen op de stembureaus op de verkiezingsdag te verbeteren. Zo zal bijvoorbeeld de uitbreiding van 40 naar 
48 stembureaus ook in 2022 van kracht blijven.
Als de mogelijkheid zich voordoet, zal Hardenberg deelnemen aan een pilot met een nieuw stembiljet. 
De laatste berichten vanuit het Rijk geven aan dat het briefstemmen niet terug zal komen, maar het zogenaamde early 
voting wel. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. 

Rijbewijzen
In de begroting is naast het aantal verlengingen dat voor 2022 verwacht wordt (cijfers RDW) ook rekening gehouden met 
het aantal verwachte nieuwe aanvragen. (o.b.v. cijfers van de voorgaande jaren).

Aantal

Rijbewijzen 5.542

Rijbewijzen met spoed 275

Totaal 5.817

Reisdocumenten
Voor de begroting van 2022 is  een verdere uitsplitsing gemaakt van de verschillende reisdocumenten en de daarbij 
behorende geldigheidstermijn.

R 2020

NIK 10 jaar 2.200

NIK 10 jaar met spoed 12

NIK 5 jaar 735

NIK 5 jaar met spoed 2

PP 10 jaar 484

PP 10 jaar met spoed 9

PP 5 jaar 87

PP 5 jaar met spoed -

Totaal 3.565
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7.5  Algemene baten en lasten

Algemeen - Prijsstijging

We zien een prijsstijging op zowel materialen als uren, o.a. als gevolg van de coronacrisis. De prijsstijging overstijgt op 
dit moment de reguliere indexatie. Welke effecten dit heeft voor 2022 is niet bekend. Het is de vraag of het prijspeil zich 
stabiliseert naar het oude niveau of juist verder aantrekt. Mogelijk effect hiervan kan zijn dat de begroting ontoereikend is 
en er gaandeweg het jaar bijgeraamd moet worden.
De prijsstijging zien we ook op energietarieven en- belastingen. Op dit moment is er nog geen tarief vastgezet voor 2022, 
maar liggen de tarieven beduidend hoger dan de tarieven begin dit jaar. Of de budgetten toereikend zullen zijn voor 2022 
is dan ook niet duidelijk. We zullen hier in de bestuursrapportage op terug komen.

Nota vastgoedmanagement – meerjareninvesteringsplan gemeentelijk vastgoed
De nota vastgoedmanagement 2021-2025 is in april 2021 aangeboden bij het college, daarna zal de nota ter besluitvorming 
aan de Raad worden voorgelegd. De nota geeft aan op welke manier het gemeentelijk vastgoed in stand gehouden wordt. 
Onderwerpen in de nota zijn onder meer het verkleinen van de vastgoedportefeuille, verduurzaming van de gebouwen, de 
implementatie van marktconforme huur en het verlagen van de kosten voor kapitaalslasten en onderhoud. Waar tot voor 
kort alleen sprake was van een onderhoudsplan wordt voorgesteld om toe te werken naar een meerjareninvesteringsplan. 
Dit betekent dat naast onderhoudskosten ook voor de lange termijn inzicht ontstaat in de budgetbehoefte voor 
verduurzaming, voor de upgrade van gebouwen (functioneel opwaarderen van verouderde gebouwen) en aanpassingen 
die nodig zijn in verband met wet- en regelgeving (bijvoorbeeld valbeveiliging daken).
In het Raadsvoorstel betreffende de nota vastgoedmanagement wordt ook een voorstel gedaan voor de financiering van 
onderhoud door het treffen van een voorziening. 
Voor verduurzaming wordt voorgesteld om kosten te begroten in de kadernota (zie Hoofdstuk 2.1).
Maatregelen voor upgrade van de gebouwen en in het kader van wetgeving (valbeveiliging) worden nog nader uitgewerkt 
en op een later moment ter besluitvorming aangeboden. Deze zijn daarom nog niet opgenomen in deze kadernota. 

Extra toegang parkeergarage gemeentehuis   
De extra toegang van de parkeergarage richting het Spindeplein is integraal onderdeel van de totale gebiedsontwikkeling 
de Spinde. In het college van 27 juli 2020 is positief besloten over de overeenkomst tussen de Herstructurering 
Maatschappij Overijssel (HMO) en de gemeente over de gebiedsontwikkeling van de Spinde. In dit voorstel is aangegeven 
dat de nieuwe entree voor de parkeergarage door de gemeente zal worden bekostigd. Voorgesteld werd deze aanpassing 
uit de lopende beleidsprogramma’s te bekostigen. Een investering als deze mag namelijk geen onderdeel uitmaken van 
de grondexploitatie en moet verwerkt worden in de kapitaallasten. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan kan het maken van de 
extra toegang heroverwogen worden. 
Inmiddels is nader onderzoek uitgevoerd naar de noodzakelijke aanpassingen aan gebouw en installaties. Op basis hiervan 
blijkt dat een investering van € 300.000 inclusief BTW noodzakelijk zal zijn. Deze investering ligt in lijn met de kostenraming 
volgens bovengenoemd collegevoorstel. Voor dit bedrag wordt een extra ingang gecreëerd, worden de installaties zoals de 
sprinklerinstallatie aangepast en wordt een hellingbaan aangelegd. 
De aanleg van de parkeerinstallatie maakt geen onderdeel uit van deze kostenraming, deze is separaat begroot als 
onderdeel van de lopende aanbesteding voor parkeerinstallaties. 
De nieuwe buitenruimte voor De Spinde zelf zal onder opdrachtgeverschap van de HMO plaatsvinden.

Beschikbare middelen

Baten

Bedragen x € 1.000 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025

5.1 Bestuur en bestuursondersteuning -10 0 0 0 0 0

5.2 Openbare orde en veiligheid -332 -277 -315 -315 -315 -315

5.3 Dienstverlening en burgerzaken -636 -780 -661 -590 -608 -608

5.4 Algemene baten en lasten -1.876 -4.520 -404 -463 -490 -490

Totaal Baten -2.854 -5.577 -1.379 -1.367 -1.412 -1.412

Lasten

Bedragen x € 1.000 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025

5.1 Bestuur en bestuursondersteuning 4.753 4.271 3.703 3.652 3.651 3.650

5.2 Openbare orde en veiligheid 5.379 5.481 5.555 5.579 5.570 5.568

5.3 Dienstverlening en burgerzaken 1.601 2.157 2.465 2.423 2.429 2.429

5.4 Algemene baten en lasten 23.844 30.674 28.137 27.191 27.170 27.188

Totaal Lasten 35.576 42.583 39.860 38.845 38.820 38.835
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8.  Algemene dekkingsmiddelen en overig

Bedragen x € 1.000 R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025

Algemene Uitkering 100.778 102.585 106.918 104.731 104.440 104.845

Dividend 2.262 2.190 2.258 2.258 2.258 2.258

Lokale heffingen 16.209 16.408 16.943 16.943 16.943 16.943

Saldo financierings functie -190 -52 111 256 32 -124

Onvoorzien -2.001 1.548 2.531 3.515 3.497

Reserves 1.130 6.166 1.955 1.291 1.291 1.255

Saldo na bestemming -5.619 5.988 -594 -1.597 -3.653 -4.423

Totaal 114.570 131.283 129.139 126.413 124.825 124.251

Dividend

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van het begrote dividend.

Instelling Aandeel in het 

kapitaal

Aantal aandelen Dividend per 

aandeel

Dividend

BNG 0,12% 64.935 1,00 € 65.000

Enexis 0,06% 96.993 0,77 € 45.000

Wadinko 5,69% 136 500 € 68.000

ROVA 11,60% 816 428,92 € 350.000

Cogas 12,77% 650 2.000 € 1.300.000

Rendo 5,75% 57 7.543,86 € 430.000

Vitens 1,10% 63.007 0 € 0 

Totaal € 2.258.000
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9. Overzicht van baten en lasten

De raad stel de begroting vast. Met dit besluit wordt het college geautoriseerd om verplichtingen aan te gaan tot de in de 
begroting bedragen. De raad stelt de begroting vast op het niveau van de programma’s. Dat wil zeggen dat het college 
de ruimte heeft om binnen de kaders van het programma te schuiven met budgetten. Daarbij wordt opgemerkt dat deze 
kaders zowel financieel als beleidsinhoudelijk zijn. Onderstaand wordt een samenvattend overzicht gegeven van de baten 
en lasten van de programma’s. Voorgesteld wordt om onderstaande bedragen voor de baten en lasten vast te stellen.

Bedragen x € 1.000 Baten Lasten Saldo

Programma 21.690 -90.183 -68.493

Vitaal Hardenberg 14.233 -12.686 1.547

Duurzaam Hardenberg 577 -4.361 -3.784

Landelijk Hardenberg 17.806 -37.735 -19.929

Ondernemend Hardenberg 1.379 -16.973 -15.593

Totaal van de programma's 55.685 -161.937 -106.252

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene Uitkering 106.918 106.918

Dividend 2.258 2.258

Lokale heffingen 16.943 16.943

Saldo financierings functie 111 111

Onvoorzien 1.548 1.548

Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 126.230 1.548 127.778

Overhead -22.887 -22.887

Vennootschapsbelasting 0 0 0

Saldo van baten en lasten 181.915 -183.277 -1.361

Mutatie reserves 1.955 1.955

Resultaat 183.871 -183.277 594
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10.  Lokale heffingen

Lokale heffingen hebben tot doel dat de gemeente door het verwerven van eigen middelen dekking vindt voor haar 
uitgaven in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke taken. De invoering, wijziging of intrekking van lokale 
heffingen gebeurt door middel van een door de gemeenteraad vast te stellen verordening. De belastingverordeningen 
voor 2022 kunnen worden vastgesteld na het vaststellen van de begroting.

De lokale heffingen kunnen worden ingedeeld in algemene belastingen, bestemmingsbelastingen en retributies.
 - De algemene belastingen komen ten goede aan algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de 

opbrengsten niet gelabeld zijn maar voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen kunnen worden ingezet. 
De gemeenteraad bepaalt waarvoor. Onder de algemene belastingen vallen onder andere de onroerende-
zaakbelastingen, de hondenbelasting, de parkeerbelasting, de forensenbelasting en de toeristenbelasting.

 - Bestemmingsbelastingen zijn belastingen waarvan de opbrengsten zijn bestemd voor specifieke taken 
of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. De rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn 
bestemmingsbelastingen waarvoor geldt dat de gemeente niet meer mag heffen dan de kosten die zij voor de 
betreffende taak of voorziening maakt. Ook de Bedrijven Investeringszone Hardenberg (BIZ) en de reclamebelasting 
Dedemsvaart vallen onder de bestemmingsbelastingen. De belastingopbrengst wordt uitgekeerd aan een door de 
ondernemers opgerichte uitvoeringsorganisatie.   

 - Retributies worden geheven van personen aan wie de gemeente een specifieke dienst verleent die voor die 
persoon een individueel voordeel oplevert. De belangrijkste retributies zijn de leges: vergoedingen voor een 
bij de gemeente aangevraagde dienst als het aanvragen van een paspoort of een vergunning. Net als bij 
bestemmingsbelastingen mogen de retributies niet meer dan kostendekkend zijn. Hieronder vallen ook de 
marktgelden en de lijkbezorgingsrechten.

De geraamde inkomsten 

De gemeente Hardenberg verwacht in 2022 rond 19% van haar inkomsten uit lokale heffingen te halen.
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 Soort heffing Begrote baten 2022 (Exclusief kwijtschelding)

Onroerende-zaakbelastingen woningen 6.552.000 

Onroerende-zaakbelasting niet woningen 8.485.000 

Afvalstoffenheffing 5.451.000 

Hondenbelasting 186.000 

Rioolheffing 7.442.000 

Forensenbelasting 332.000 

Toeristenbelasting 1.388.000 

Parkeerbelasting 1.463.000 

Leges 2.192.000 

Marktgelden 55.000 

Lijkbezorgingsrechten  486.000 

BIZ 256.000 

Totaal 34.288.000 

Als percentage van de totale gemeentelijke inkomsten 19%

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Het gemeentelijk beleid is dat de tarieven van de bestemmingsbelastingen in principe kostendekkend moeten zijn. 
Met andere woorden: de opbrengsten dekken de gemaakte kosten. Bij de retributies is kostendekkendheid ook het 
uitgangspunt, maar leiden kostendekkende tarieven soms tot onevenredig hoge tarieven voor een dienst. Daarom stelt 
de raad in die gevallen een lager tarief vast. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de evenementenvergunning. De mate van 
kostendekkendheid van de bestemmingsbelastingen en retributies staan vermeld onder ‘Overzicht op hoofdlijnen van de 
diverse heffingen’. 
Het kaderstellend beleid voor de diverse heffingen is vastgelegd in de door de gemeenteraad vastgestelde gemeentelijke 
belastingverordeningen. Deze worden jaarlijks aan de gemeenteraad voorgelegd na het vaststellen van de begroting, zodat 
de tarieven in overeenstemming kunnen worden gebracht met de vastgestelde begroting. 

Uit het coalitieakkoord 2018-2022 blijkt dat het voornemen een gelijkblijvende belastingdruk voor inwoners is. Dit laat 
onverlet dat de tarieven in het algemeen wel worden aangepast voor prijsstijging. Voor 2022 is dit percentage vastgesteld 
op 1,5%. Bij sommige tarieven zal hiervan worden afgeweken, omdat het bijvoorbeeld wettelijke tarieven betreffen of dat 
hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt (voorbeeld tarief toeristenbelasting). 

Tarieven meest voorkomende heffingen

Hieronder staan de belastingtarieven van de meest voorkomende heffingen van 2020, de huidige tarieven 2021 en de 
verwachte tarieven voor 2022. De tarieven voor 2022 worden in december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. In de 
tabel hieronder staan voor 2022 de verwachte tarieven.
Voor de forensenbelasting geldt dat de gemeenteraad in december 2021 een voorstel voor het wijzigen van de 
heffingssystematiek behandelt.

 Meest voorkomende belastingtarieven 2020 2021 2022 

Ozb-tarief eigenaar woning 0,1196% 0,1118% nnb

Ozb-tarief eigenaar niet-woning 0,3382% 0,3344% nnb

Ozb-tarief gebruiker niet-woning 0,2866% 0,2834% nnb

Vastrecht afvalstoffenheffing 161 164 166

Vastrecht afvalstoffenheffing

(hoogbouw en buitengebied t/m 2018)

140 143 145

Lediging 240 liter container RST 10,60 10,60 10,60

Lediging 240 liter container GFT 0 0 0

Lediging 140 liter container RST 6,50 6,50 6,50 

Lediging 140 liter container GFT 0 0 0

Rioolheffing woning 250 265 269

Hondenbelasting (1e hond) 46,50 45 41,50

Toeristenbelasting 0,97 0,97 1,05

Forensenbelasting (tarief 30 - 40 m2) t/m 2021

Vanaf 2022 vast bedrag 

207 211 225
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Kwaliteit uitvoering Wet WOZ en ontwikkelingen 
De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet Waardering Onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. 
Hiervoor vinden verschillende onderzoeken en inspecties plaats. Het algemene oordeel van de Waarderingskamer over 
de uitvoering van de Wet WOZ in Hardenberg staat op ‘Goed’. De Waarderingskamer heeft aan het begin van het jaar 
ingestemd met het bekend maken van de WOZ-waarden eind februari 2021. Op basis van de onderzoeken en inspecties in 
2021 wordt verwacht dat ook in 2022 deze toestemming wordt verkregen.  
De gemeente Hardenberg is aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Het is hierdoor mogelijk om via 
het WOZ-waardeloket de WOZ-waarde van een woning op te vragen, bijvoorbeeld om deze te vergelijken met andere 
woningen. Ook de afnemers (belastingdienst, CBS en waterschappen) ontvangen WOZ-gegevens via de LV WOZ .

Vanaf belastingjaar 2022 moeten alle WOZ-woningtaxaties gebaseerd zijn op de gebruiksoppervlakte. Inmiddels hebben de 
woningen voor Hardenberg nagenoeg allemaal een gebruiksoppervlakte. In het derde kwartaal van 2021 wordt gestart met 
de waardering zodat voor belastingjaar 2022 wordt voldaan aan deze verplichting. 

Mijn Overheid
Mensen krijgen steeds meer berichten van de overheid in hun berichtenbox van MijnOverheid en kunnen ook steeds 
meer gegevens via MijnOverheid raadplegen. Dit digitale kanaal helpt veel papier te besparen, dienstverlening aan 
burgers begrijpelijker en sneller te maken en draagt ook bij aan efficiency van de overheid. Ook de aanslag gemeentelijke 
belastingen met daarop de nieuwe WOZ-waarde zal in 2022 net als in 2021 worden verzonden naar de berichtenbox 
van MijnOverheid. Alleen als mensen zich niet hebben aangemeld voor MijnOverheid wordt de aanslag nog per post 
toegezonden. Bedrijven kunnen geen gebruik maken van MijnOverheid en ontvangen de aanslag daarom ook per post. 
Naar verwachting zal in 2022 zo’n 40% van de aanslagen van de gemeente Hardenberg digitaal worden verzonden. Ook het 
raadplegen van WOZ-gegevens en taxatieverslagen kan via MijnOverheid. 

Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen

Hierna wordt ingegaan op de verschillende algemene belastingen, bestemmingsbelastingen en retributies die de 
gemeente heft. 

Algemene belastingen
Onroerende-zaakbelastingen
In de tariefstelling van de onroerende-zaakbelastingen moet rekening worden gehouden met de waardeontwikkeling van 
de WOZ-waarden. Voor onroerende zaken wordt gemiddeld een waardestijging verwacht voor 2022. Op dit moment wordt 
nog gewerkt aan de herwaardering van alle onroerende zaken waardoor in deze paragraaf nog niet kan worden aangeven 
met welk percentage de tarieven, uitgaande van een stijgende waarde, verlaagd zullen worden om tot de gewenste 
opbrengst te komen. Bij het vaststellen van de belastingverordeningen voor 2022 zal dit percentage bekend zijn. 

Vanaf 2018 wordt de compensatie OZB (dit betreft een subsidie) voor vrijwilligersorganisaties vermeld op het aanslagbiljet 
gemeentelijke belastingen. Hierdoor is het voor vrijwilligersorganisaties direct duidelijk wat er moet worden betaald aan 
OZB. Ook in 2022 zullen we de compensatie OZB daarom op het aanslagbiljet vermelden. De compensatie bedraagt 50% 
van het aanslagbedrag OZB.  

Hondenbelasting
In het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken dat de opbrengst van de hondenbelasting wordt gekoppeld aan de hoogte 
van de uitgaven voor hondenbeleid. In 4 jaar tijd wordt de hondenbelasting gefaseerd verlaagd met ongeveer € 100.000. In 
2019, 2020 en 2021 is de opbrengst met € 25.000 verlaagd. In 2022 zal deze, na inflatiecorrectie, voor de laatste maal met € 
25.000 worden verlaagd. Het tarief voor de hondenbelasting kan hierdoor omlaag.

Toeristenbelasting
De toeristenbelasting wordt geheven door middel van een voorlopige aanslag in het betreffende belastingjaar en een 
definitieve aanslag na afloop van het belastingjaar. Dit betekent dat de definitieve aanslag over het belastingjaar 2021 wordt 
opgelegd in april 2022. Het aantal overnachtingen voor de toeristenbelasting 2021 is begroot op 1.250.000 overnachtingen. 
De afgelopen 5 jaar is het tarief gelijk gebleven, € 0,97. De verordening toeristenbelasting was vastgesteld voor vier jaar 
(2018-2021). Voor 2022 dient er een nieuwe verordening vastgesteld te worden. Deze wordt u in december aangeboden bij 
de overige belastingverordeningen. 
Bij de eerste wijziging 2021 is besloten dat er vanaf 2022 € 150.000 meer inkomsten uit toeristenbelasting komen. 
Doordat het aantal geraamde overnachtingen voor 2022 naar boven bijgesteld kunnen worden naar 1.325.000, hoeft het 
tarief minder te stijgen. De afgelopen vijf jaar is er geen inflatie toegepast op het tarief. Het tarief voor de toeristenbelasting 
kan vastgesteld worden op € 1,05. 

Forensenbelasting 
In het coalitieakkoord 2018-2022 is aangegeven dat naar de verhouding tussen de forensen- en toeristenbelasting wordt 
gekeken. In een overleg met RECRON en een aantal recreatieondernemers is verzocht om de heffingsmethodiek daar bij 
te betrekken, omdat de huidige heffingsmethodiek, heffen naar oppervlakte, bewerkelijk is. In de gesprekken is naar voren 
gekomen dat forensenbelasting heffen naar een vast bedrag de voorkeur heeft. 
Met de Kadernota is besloten dat de opbrengst forensenbelasting structureel verlaagt wordt met € 50.000,-. Dit kan 
deels gedekt worden uit een structurele meeropbrengst toeristenbelasting van naar verwachting € 25.000,- (vanuit de 
samenloopbepaling). De andere € 25.000,- komt ten laste van de algemene middelen. Hiermee kan het tarief voor de 
forensenbelasting vastgesteld worden op € 225,-. Dit tarief verkleint het verschil met de forfaitaire berekeningswijze voor 
de toeristenbelasting (€ 176,40 bij een tarief van € 1,05). In december wordt u de nieuwe verordening forensenbelasting 
aangeboden. 

Parkeerbelasting
De parkeerbelasting wordt voldaan door kentekenparkeren (aanmelden van kenteken en doen van betaling via 
parkeerautomaat), door gebruik te maken van belparkeren of door op een andere wijze te betalen voor het parkeren. 
Ook de betaalde vergoeding voor een parkeervergunning betreft parkeerbelasting. Als bij controle blijkt dat er geen 
parkeerbelasting is voldaan, volgt er een naheffingsaanslag. 

Het beleid voor parkeren in het centrum van Hardenberg is in 2019 geëvalueerd. In april 2021 is het nieuwe parkeerbeleid 
vastgesteld. Met de nieuwe parkeerregulering moet parkeren gemakkelijk en eenvoudig zijn en moeten de beschikbare 
parkeerplaatsen beter worden benut. Het doel van het parkeerbeleid is de juiste parkeerder op de juiste plek te krijgen. 
Het nieuwe beleid zal naar verwachting in het najaar van 2021 in werking treden. In deze periode zullen ook de 
parkeerapparatuur en -software worden vervangen.

Bestemmingsbelastingen
Het uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing is 100% kostendekking. Om te voorkomen dat er jaarlijks grote 
schommelingen in het tarief nodig zijn om de gewenste kostendekking te kunnen realiseren, wordt om pieken in kosten op 
te vangen gewerkt met voorzieningen. 

Afvalstoffenheffing
Met de afvalstoffenheffing bekostigt de gemeente de inzameling van het huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing wordt 
evenals de wettelijk plicht huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen, geregeld in de Wet milieubeheer. De afvalstoffenheffing 
bestaat uit een vastrecht en een variabel tarief. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal aanbiedingen. De 
afvalstoffenheffing wordt vermeld op de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen. Op dit aanslagbiljet staan o.a. 
ook de rioolheffing en de ozb.
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Rioolheffing 
De rioolheffing hangt samen met de wettelijke zorgplicht voor drie beleidsvelden op het gebied van water. Doel van 
de rioolheffing is om geld vrij te maken voor onder meer de afvoer van afvalwater, de afvoer van regenwater (ook wel 
hemelwater genoemd) en het beheer van het grondwaterpeil. Omdat het overgrote deel van de investeringen in deze 
zorgtaken gebruik maakt van het afvoerstelsel, spreekt men over de rioolheffing. In het GRP benoemt de gemeente welke 
voorzieningen op het gebied van riolering zij bezit, hoe deze voorzieningen functioneren, hoe het rioolstelsel beheerd 
wordt en hoe dit gefinancierd wordt.

Bedrijven Investerings Zone (BIZ) en reclamebelasting
Tot en met 2021 werd er in het centrum van Hardenberg en Dedemsvaart een BIZ geheven. De verordening voor beide 
centra lopen af in 2021. Hardenberg heeft het verzoek ingediend om een BIZ voor een nieuwe periode van vijf jaar in te 
voeren. 
Dedemsvaart heeft het verzoek ingediend om reclamebelasting in te voeren in plaats van een BIZ. De reclamebelasting zal 
dan, net als de BIZ Dedemsvaart voorheen, als bestemmingsbelasting geheven worden. 
Bij zowel de BIZ Hardenberg als de reclamebelasting Dedemsvaart zal de belastingopbrengst uitgekeerd worden aan de 
door de ondernemers opgerichte uitvoeringsorganisatie.

Retributies
Bij de retributies wordt in sommige gevallen afgeweken van de wens om 100% kostendekkende tarieven te hanteren, 
omdat dit zou leiden tot onevenredig hoge tarieven. 

Lijkbezorgingsrechten
De lijkbezorgingsrechten zijn retributies voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats. Naast een retributie voor 
de uitgifte van graven en urnenruimten, regelt de verordening ook de vergoeding voor het gebruik van gemeentelijke 
diensten in verband met de begraafplaats. De kostendekking van de lijkbezorging is 63%.

Marktgelden
Marktgeld is een retributie voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt in Hardenberg of Dedemsvaart. De 
kostendekking van de marktgelden is 66%.

Leges
Leges zijn retributies voor diensten die door de gemeente worden verleend. Veel van de retributies gaan over het 
aanvragen van vergunningen of documenten. Te denken valt aan omgevingsvergunningen of paspoorten. Maar ook 
activiteiten van het gemeentearchief kunnen in de legesverordening worden geregeld. 
De totale legesverordening voor 2022 is 65% kostendekkend. Op basis van dit berekende percentage wordt onderbouwd 
dat de gemeente Hardenberg geen ‘winst’ maakt op de diensten en producten die zij aanbiedt. 

Een aanduiding van de lokale lastendruk
Onder de woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een meerpersoonshuishouden in de gemeente betaalt aan 
OZB, riool- en afvalstoffenheffing. Over het belastingjaar 2021 is dat volgens het Centrum voor Onderzoek van de Economie 
van de Lagere Overheden (COELO) in de gemeente Hardenberg een bedrag van € 752. In 2020 was dit bedrag € 764. Onze 
gemeente staat nu op plaats 76 (in 2020: 134) van de gemeenten met de laagste woonlasten in Nederland (totaal 370 (deel)
gemeenten). 
 Het landelijke gemiddelde is een bedrag van € 811. In de Provincie Overijssel is het gemiddelde € 796. (Bron: Coelo, atlas 
van de lokale lasten 2021).

Omliggende gemeenten Woonlasten per huishouden Landelijke rangorde 

Zwolle 702 35

Dalfsen 741 59

De Wolden 748 73

Hardenberg 752 76

Staphorst 754 81

Ommen 761 94

Hoogeveen 792 132

Twenterand 822 174

Coevorden 908 295

(Bron: Coelo, atlas van de lokale lasten 2021)

Kwijtscheldingsbeleid

Voor belastingplichtigen, die niet in staat zijn bepaalde gemeentelijke belastingen te betalen, is kwijtschelding mogelijk 
op grond van de Gemeentewet en de Invorderingswet. Kwijtschelding is uitsluitend mogelijk voor de onroerende-
zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de eerste hond met betrekking tot de hondenbelasting. Of 
kwijtschelding wordt verleend hangt af van de betalingscapaciteit van belastingplichtigen. Bij de bepaling daarvan 
houden we rekening met 100% van de kosten van levensonderhoud zoals opgenomen in de landelijke richtlijnen 
voor het kwijtscheldingsbeleid. Sinds 1 januari 2018 is ook de kostendelersnorm uit de participatiewet van toepassing. 
Daarnaast w0rdt op twee onderdelen een ruimhartiger kwijtscheldingsbeleid uitgevoerd. Dit wordt bereikt door bij de 
berekening van de betalingscapaciteit een hogere inkomensnorm voor personen met een pensioengerechtigde leeftijd 
of ouder te hanteren en de netto kosten van de kinderopvang als uitgave aan te merken. Dit betekent dat de kwetsbare 
groepen in Hardenberg in 2022 een beroep kunnen blijven doen op de mogelijkheden tot kwijtschelding van de OZB, de 
afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting.
Totaal is €551.000,- begroot voor kwijtschelding en is als volgt opgebouwd: Afvalstoffenheffing €261.000,-, rioolheffing € 
282.000, hondenbelasting € 4.500 en OZB € 4.000. Het kwijtschelden van OZB komt tot nu toe niet veelvuldig voor. 
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