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U kunt de raadspagina ook digitaal ontvangen! 

Wilt u voortaan de raadspagina digitaal ontvangen? U kunt zich aanmelden door een 
e-mail te sturen naar raadspagina@hardenberg.nl

 Facebook: Gemeentehardenberg 

 Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg
Volg ons ook via
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Raadsvergadering 

Op 10 november vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering 
begint om 19.00 uur en is digitaal te volgen via de website. 

1. Opening en mededelingen
2.  Actuele vragenronde
3.  Vaststelling agenda
4.  Spreekrecht agendapunten
5.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 6 oktober 2020  
 BESPREEKSTUKKEN
6.  2e Bestuursrapportage Hardenberg 2020
7.  Nota Grondexploitatie 2021
8.  Begroting 2021 Hardenberg
9.  Eerste begrotingswijziging 2021
 HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK)  
10.  Verzoek Enexis versterking eigen vermogen 
11.  Herbenoeming (plaatsvervangend) stadsbouwmeester
12.   Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Hardenberg, Wielenweg Kooiweg Radewijk en Haarweg Kanaalweg Oost 
Bergentheim’ voor het toevoegen van vijf woningen met toepassing van 
Rood voor Rood en het splitsen van de bestaande woning

13.   Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Hardenberg, Ommerkanaal 12 en 12a Dedemsvaart’  
(uitvoering van de rood voor rood regeling)

14.  Lijst ingekomen stukken raadsver- 
 gadering d.d. 10 november 2020
15.  Rondvraag
16.  Sluiting

Dinsdag 10 november: begrotingsraad
De gemeenteraad van Hardenberg buigt zich op dinsdag 10 november over de belangrijke vraag voor 
welke activiteiten en doelstellingen de gemeente Hardenberg zich in 2021 sterk gaat maken.  
Tijdens de begrotingsraad stelt de gemeenteraad de begroting voor 2021 vast. De vergadering begint 
om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Hardenberg. De vergadering is live te volgen via 
https://hardenberg.raadsinformatie.nl/live.

Het is het college dat de afgelopen maanden het 
belangrijke financiële en inhoudelijke document (de 
begroting dus) heeft voorbereid. Nu is het de beurt 
aan de gemeenteraad, die als taak heeft de be- 
groting officieel vast te stellen. 

De begrotingsraad is een belangrijke vergadering  
van de gemeenteraad. De raad bepaalt hoe het geld 
van de gemeente wordt beheerd en gebruikt. 
Vanwege de coronamaatregelen is de vergadering 
digitaal. U kunt live meekijken via de website. 
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