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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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Oriënterende ronde  

Op 22 september 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.  Wijziging afvalinzameling; laagfrequente inzameling

5.  Rondvraag

6.  Sluiting 

Raadsvergadering  

Op 22 september vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering 

begint om 20.00 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. 8 september 2020

 HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK)

6.  Coördinatiebesluit Baalder uiterwaard

7.  Archiefverordening 2020 gemeente Hardenberg

8.  Rondvraag

9.  Laatste raadsvergadering burgemeester Wiggers

10.  Sluiting

Jan Willem Wiggers neemt afscheid  
als waarnemend burgemeester
Op dinsdag 22 september neemt Jan Willem Wiggers tijdens de raadsvergadering afscheid als 
waarnemend burgemeester van de gemeente Hardenberg. 

25 september 

Benoeming burgemeester Hardenberg
Maarten Offinga (57) wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Hardenberg. De ministerraad 
heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem 
te benoemen. De benoeming gaat in op 25 september 2020.

Jan Willem Wiggers kreeg op 24 september 2019 het 
ambtsketen omgehangen. Hij heeft de burgemees-
tersfunctie bijna een jaar met veel enthousiasme 
waargenomen. In dat jaar heeft hij veel plezierige 
contacten gehad met inwoners, ondernemers en 
organisaties. 

Geen publiek
Helaas mag er vanwege de coronamaatregelen geen 
publiek aanwezig zijn in de raadzaal. U kunt de 
vergadering wel live meekijken vanuit huis, via 
https://hardenberg.raadsinformatie.nl/live.

Maarten Offinga is sinds januari 2011 wethouder van 
de gemeente Súdwest-Fryslân. Nadat burgemeester 
Peter Snijders vertrok naar Zwolle en tijdelijk opge-
volgd werd door Jan Willem Wiggers, zal hij binnen-
kort zijn entree doen in de gemeente Hardenberg.

Beëdiging op vrijdag 25 september
Maarten Offinga wordt op vrijdag 25 september 
beëdigd als burgemeester van Hardenberg. Dit 
gebeurt tijdens een buitengewone raadsvergadering 
door Commissaris van de Koning van Overijssel de 
heer Heidema. Daarna wordt Offinga welkom geheten 

namens de gemeenteraad door de heer Van der Wel. 
Wethouder Breukelman heet de nieuwe burgemeester 
welkom namens het college van B&W. Nadat hij de 
ambtsketen en de voorzittershamer in ontvangst 
heeft genomen, houdt Maarten Offinga een 
toespraak. 

Live te volgen 
Deze buitengewone raadsvergadering, is vanwege  
de coronamaatregelen niet toegankelijk voor publiek, 
maar is wel voor iedereen live te volgen via de 
website van de gemeente Hardenberg.
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