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Raad bespreekt tijdelijke verlenging
bestuursovereenkomst AZC Hardenberg
In de gemeente Hardenberg is sinds oktober 2016 een opvangcentrum voor asielzoekers (AZC)
gevestigd aan de Jachthuisweg in het buurtschap Heemserveen. De gemeenteraad heeft hiertoe
besloten voor een periode van vijf jaar. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) vraagt de
gemeente Hardenberg om de bestuursovereenkomst eenmalig te verlengen met maximaal vijf jaar
(tot oktober 2026).
De afspraken met het COA over het opvangen van
asielzoekers zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. In deze overeenkomst is de mogelijkheid
gegeven de termijn van vijf jaar, na een evaluatie
en een besluit van de gemeenteraad, eenmalig te
verlengen met nog een termijn van maximaal vijf jaar.
Het COA gaf eind 2019 de eerste signalen af over de
wens tot verlenging van de bestuursovereenkomst.
Voor het college was dit aanleiding om begin dit

jaar al te starten met de voorbereidingen op de
evaluatie van het AZC. Op 8 juni 2020 heeft het
COA het officiële schriftelijk verzoek tot verlenging
(tot maart 2026) ingediend.
De gemeenteraad van Hardenberg bespreekt dit
voorstel op dinsdag 17 november om 20.00 uur.
De vergadering is vanwege de coronapandemie
digitaal. U kunt live meekijken via de website van
de gemeente.

Raadsvergadering
Op 17 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. 10 november 2020
BESPREEKSTUKKEN
6.		Programma Mobiliteit
HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK)
7.		Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Hardenberg, Hofsteeweg 2-4, Collendoorn’ voor het toepassen van rood voor
rood en het herbouwen van de bedrijfswoning
8.		Rondvraag
9.		Sluiting

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

Oriënterende ronde
Op 17 november vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering
begint om 20.00 uur en is digitaal te volgen via de website

Volg ons ook via

Facebook: Gemeentehardenberg
Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg

1.		Opening en mededelingen
2.		Vaststelling agenda
3.		Spreekrecht
MENINGSVORMEND
4.	Het verzoek van het COA om tijdelijke verlenging van de
bestuursovereenkomst asielzoekerscentrum Hardenberg
5.		Naar een toekomstbestendig LOC+
6.		Ontwikkelingen onderwijshuisvesting 2020
7.		Deelname gemeente Hardenberg aan Centraal Tellen
8.		Rondvraag
9.		Sluiting

www.gemeenteraadhardenberg.nl

