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Vaststellen beleidsstuk inclusie 2020-2023:
Met z’n allen, heel gewoon
De gemeente Hardenberg wil graag een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke rechten en
plichten heeft. Iedereen kan zijn wie hij of zij wil zijn. Kansen krijgt om talenten te ontwikkelen en het
leven kan leiden dat hij of zij kiest, zonder te worden gediscrimineerd of uitgesloten. Een samenleving
waarin we verschillend en gelijk zijn, verbinden, mixen en zij aan zij staan. De gemeente heeft daarom
het beleidsstuk ’inclusie 2020-2023: Met z’n allen, heel gewoon’ opgesteld.
De inclusieve samenleving is bij uitstek een
beleidsdomein die vraagt om een integrale
benadering. Voor dit beleidsstuk is afstemming
gezocht met inwoners, organisaties, de werkgroep
inclusieve samenleving, ervaringsdeskundigen en
collega’s van de ambtelijke organisatie.

De blinde vlekken zijn in kaart gebracht en hieraan
wordt invulling gegeven in dit document. De Participatieraad is gevraagd een advies uit te brengen
over het conceptvoorstel. De leden waren erg
positief. De gemeenteraad bespreekt het voorstel
op 15 december.

Rapport Rekenkamercommissie ‘Communicatie
en participatie ruimtelijke projecten’
De rekenkamercommissie van de gemeente Hardenberg heeft een onderzoek uitgevoerd naar de
communicatie en participatie bij ruimtelijke projecten. De gemeenteraad bespreekt dit rapport dinsdag
15 december.
Onder sommige raadsleden binnen de gemeente
Hardenberg leefde het idee dat inwoners niet altijd
tijdig en adequaat werden betrokken bij ruimtelijke
ontwikkelingen. Dit was voor de rekenkamercommissie van de gemeente Hardenberg aanleiding om een
onderzoek in te stellen naar de communicatie en
mogelijkheden tot participatie binnen ruimtelijke
projecten.
De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Hoe
kan de gemeente, rekening houdende met de
participatieladder, inwoners en organisaties/actoren
binnen de gemeente effectief en tijdig betrekken
bij de voorbereiding, totstandkoming, invoering en

Volg ons ook via

uitvoering van ruimtelijke beleid en/of ruimtelijke
voorzieningen?
Dit onderzoek is uitgevoerd met als doel concrete
handvatten en suggesties te bieden met betrekking
tot de manier waarop de gemeente in de toekomst
stakeholders op gepaste wijze zo effectief en tijdig
mogelijk kan betrekken bij de verschillende fases van
trajecten rondom ruimtelijk beleid en/of ruimtelijke
voorzieningen. De aanbevelingen in dit rapport
kunnen helpen bij de (verdere) implementatie van
de Omgevingswet, waarin vanaf 2022 de huidige
wetgeving rondom ruimtelijke ontwikkeling wordt
vereenvoudigd en samengevoegd.
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Oriënterende ronde
Op 15 december vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering
begint om 19.00 uur en is digitaal te volgen via de website.
1.		Opening en mededelingen
2.		Vaststelling agenda
3.		Spreekrecht
MENINGSVORMEND
4.		Vaststellen beleidsstuk inclusie 2020-2023: Met z’n allen, heel gewoon
5.		Fonds Maatschappelijke Initiatieven
6.		Wijziging Verordening Huishoudelijke Hulp
7.		Controleprotocol voor de Accountantscontrole jaarrekening 2020
8.		Rondvraag
9.		Sluiting

Raadsvergadering
Op 15 december vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering
begint om 20.45 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. 1 december 2020
BESPREEKSTUKKEN
6.		Rapport Rekenkamercommissie “Communicatie en participatie ruimtelijke
projecten”
7.		Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘’Buitengebied Hardenberg,
Geert Migchelsweg 25A en 25B Slagharen’’ (het toevoegen van twee
woningen in het kader van de buurtschappennota)
HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK)
8.		Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg 2019
9.		Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
10.		Aanpassing verordening loonkostensubsidie
11.		Lijst ingekomen stukken raadsvergadering d.d. 15 december 2020
12.		Afscheid raadsleden de heer E.S. Back en mevrouw M.R. Lubbers
13.		Rondvraag
14.		Terugblik nestor van de raad op het afgelopen vergaderjaar
15.		Sluiting

Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg
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