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Oriënterende ronde  

Op 16 juni vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering begint om 

16.00 uur en vindt plaats in de Raadzaal in het gemeentehuis. Er is geen 

publiek aanwezig in de Raadzaal. U kunt de vergadering live volgen via 

internet. Om 18.00 uur wordt de vergadering een uur geschorst. 

1.  Opening en mededelingen

2.  Vaststelling agenda

3.  Toelichting accountant op Jaarstukken 2019

4.  Spreekrecht 

 MENINGSVORMEND 

5.   Jaarstukken 2019 en resultaatbestemming 2019 annex 9e wijziging van de 

begroting 2020

6.  1e bestuursrapportage 2020 Hardenberg annex 8e begrotingswijziging 2020 

7.  Kaderbrief 2021

8.  Rondvraag

9.  Sluiting

Vergadering live te volgen via internet

Gemeenteraad bespreekt jaarstukken 2019  
in Raadzaal 
De gemeenteraad van Hardenberg vergadert dinsdag 16 juni vanaf 16.00 uur in de Raadzaal op het 
gemeentehuis. De gemeenteraad behandelt dan de jaarstukken 2019.  De vergadering is live te volgen 
via internet. Er is dus geen publiek aanwezig in de raadzaal. Vanwege de coronamaatregelen is dat dit 
jaar niet mogelijk. 

Elk jaar stelt de gemeenteraad van Hardenberg in november de begroting vast. Daar staat in wat de gemeente 
Hardenberg in het komende jaar gaat doen en wat dat kost. Na afloop van elk jaar worden de jaarstukken 
door de gemeenteraad besproken en vastgesteld. Hiermee legt het college verantwoording af over het 
gevoerde beleid in 2019.

Inspreken
Tijdens deze vergadering op 16 juni kunnen insprekers gebruik maken van hun spreekrecht. U kunt zich dan 
vooraf melden bij de griffier, dit kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering door een bericht te sturen 
naar griffie@hardenberg.nl. U mag zich dan ’s middags melden bij de griffier in de Raadzaal. Als u klaar bent 
wordt u verzocht om de Raadzaal weer te verlaten.

www.gemeenteraadhardenberg.nlwww.gemeenteraadhardenberg.nl


