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Gemeenteraad Hardenberg ook 12 mei digitaal

Raadsvergadering

Op dinsdag 28 april heeft de gemeenteraad van Hardenberg succesvol digitaal vergaderd. Op 12 mei
vergadert de raad ook digitaal.

Op 12 mei vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering begint om
19.30 uur en vindt digitaal plaats en is live te volgen via internet.

De raad vergadert alleen over noodzakelijke voorstellen. De coronacrisis heeft veel invloed op het
dagelijks leven. Dit geldt ook voor de vergaderingen
van de gemeenteraad in Hardenberg. Door digitaal
te vergaderen kan de raad besluiten blijven nemen.
De vergaderingen zijn live te volgen via
https://hardenberg.raadsinformatie.nl/live.
Hoe werkt digitaal inspreken?
Ook tijdens digitale vergaderingen kunnen insprekers
gebruikmaken van hun spreekrecht. U kunt zich dan
vooraf melden bij de griffier, dit kan tot 15.00 uur
op de dag van de vergadering door een bericht te
sturen naar griffie@hardenberg.nl. U krijgt dan een
uitnodiging om tijdens de vergadering in te loggen
en uw bijdrage te leveren. Insprekers worden dan
tijdelijk toegevoegd aan de vergadering. U kunt
de raad verder gewoon als toeschouwer volgen tot

Volg ons ook via

u aan de beurt bent, net zoals dat bij normale
vergaderingen gaat.
Planning
Dinsdag 28 april heeft de gemeenteraad voor het
eerst digitaal vergaderd. Nu de gemeenteraad deze
vuurdoop heeft doorstaan gaat zij vol vertrouwen
haar planning van de raadsvergaderingen volgen.
De planning tot aan het zomerreces ziet er als volgt
uit:
- 12 mei raadsvergadering
- 26 mei O-ronde en raadsvergadering
- 16 juni alleen een O-ronde met de jaarstukken,
berap en kadernota (-brief)
- 23 juni raadsvergadering en O-ronde
- 30 juni raad (jaarstukken, berap en kadernota)
en reguliere stukken uit O-ronde 23 juni

Facebook: Gemeentehardenberg
Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg

1.		Opening en mededelingen
2.		Actuele vragenronde
3.		Vaststelling agenda
4.		Spreekrecht agendapunten
5.		Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 8 april 2020 		
BESPREEKSTUKKEN
6.		Drijvend zonnepark Kloosterhaar
7.		Vergroting lokale energieopwekking De Slag Hardenberg
HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK)
8.		Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 67a
Rheezerveen
9.		Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg,
Zwolseweg 51a Balkbrug voor het herontwikkelen van het perceel ten
behoeve van recreatie en natuureducatie
10.		Zonnepark Fabriekswijk De Krim
11.		Bijdrage aan nieuwbouw MFA De Krim
12.		Onttrekkingsbesluit gedeelte Pascalstraat
13.		Europese openbare aanbesteding accountantsdiensten
14.		Lijst ingekomen stukken raadsvergadering d.d. 12 mei 2020
15.		Update Coronacrisis
16.		Rondvraag
17.		Sluiting
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