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Raadsvergadering

Op 23 juni 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 vragen ronde
3.  Vaststelling agenda
4.  Spreekrecht agendapunten
5.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering  
 d.d. 26 mei 2020
 BESPREEKSTUKKEN
6.   Nadere onderbouwing besluit tot afwijzing 

aanvraag vaststelling bestemmingsplan met 
betrekking tot vestiging supermarkt op  
Mercatorterrein te Dedemsvaart

7.   Vaststelling bestemmingsplan ‘Hardenberg, 
Marslanden I, woningbouw Van Sytzamahof’

 HAMERSTUKKEN  
 (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK)
8.   Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Hardenberg, voorzieningen en woningbouw 
Beukenlaan De Krim’

9.  Lijst  ingekomen stukken raadsvergadering  
 d.d. 23 juni 2020
10.  Rondvraag
11.  Sluiting 

Oriënterende ronde  

Op 23 juni vindt er een oriënterende ronde plaats. 
De vergadering begint om 20.30 uur en is digitaal 
te volgen via de website.

1.  Opening en mededelingen
2.  Vaststelling agenda
3.  Spreekrecht
 MENINGSVORMEND
4.   Vaststelling bestemmingsplan ‘Gramsbergen, 

Garstlanden IV’ 
5.  Verzilverlening
6.   Kwaliteitsverbetering openbare ruimte in relatie 

tot het stimuleren van de (lokale) economie
7.  Jeugdlintje gemeente Hardenberg 2020
8.  Rondvraag
9.  Sluiting

Verzilverlening
De gemeente Hardenberg start na de zomer met het aanbieden van de Verzilver-
lening. Met de Verzilverlening kunnen woningeigenaren van 58 jaar of ouder hun 
woning levensloopbestendig maken zodat ze comfortabel en veilig kunnen blijven 
wonen. Bij de Verzilverlening wordt de overwaarde van de eigen woning gebruikt 
om aanpassingen aan de woning te betalen. 

In het voorjaar van 2019 heeft de 
gemeenteraad het programma Wonen 
met het bijbehorende maatregelenplan 
(Agenda Wonen 2019-2020) vastgesteld. 
In het programma Wonen is veel aandacht 
voor de gevolgen van de vergrijzing voor  
de woningvoorraad. Eén van de maat-
regelen die is genoemd in de Agenda  
Wonen 2019- 2020 is het houden van  
een onderzoek naar de mogelijkheid voor  
de Verzilverlening, inclusief de leeftijd 
waarop men gebruik kan maken van de 
lening. In deze notitie wordt een richting 
aangegeven. De notitie is tot stand 

gekomen met een ouderenpanel  
(potentiële doelgroep), de afdeling 
Financiën en Maatschappelijk Domein.

De Afdeling Maatschappelijk Domein is 
gestart met het programma ‘Samen 
Door’. In dit programma kan de Verzil- 
verlening, met haar preventieve werking 
bij WMO-voorzieningen een belangrijke 
rol vervullen. Daarnaast wordt momenteel 
invulling gegeven aan het ouderen 
akkoord. De Verzilverlening kan hiervan 
ook onderdeel uitmaken.
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