
De gemeenteraad is ook benieuwd naar uw mening. Wilt u zelf iets kwijt over een onderwerp? Dat kan! U kunt inspreken tijdens een oriënterende ronde en een 

raadsvergadering. Het onderwerp waarover u wilt inspreken tijdens de oriënterende ronde hoeft niet noodzakelijk op de agenda te staan. Tijdens de raads- 

vergadering kunt u alleen inspreken op onderwerpen die op de agenda staan. U moet zich dan van tevoren even aanmelden. Dit kan tot 15.00 uur op de dag van 

de vergadering bij de raadsgriffie, telefoonnummer 0523 - 289 206 of 628 of u kunt een bericht sturen naar griffie@hardenberg.nl. U kunt dan aan het begin van 

de vergadering aan de raadsleden vertellen (inspreken) hoe u over een bepaald onderwerp denkt. De vergadering wordt live uitgezonden via internet.  

Als u gebruik maakt van het spreekrecht weest u zich er dan van bewust, dat openbare oriënterende rondes – net als raadsvergaderingen - live worden 

uitgezonden op internet. De videoopnamen van de vergaderingen worden na afloop opgeslagen op de website van de gemeenteraad en zijn voor een ieder 

toegankelijk. U kunt de stukken die bij de agenda horen vinden op www.gemeenteraadhardenberg.nl.
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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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Raadsvergadering 
Op 25 februari vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering begint 

om 19.00 uur en vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis.

1.   Opening en mededelingen

2.  Actuele vragenronde

3.  Vaststelling agenda

4.  Spreekrecht agendapunten

5.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 11 februari 2020 

 BESPREEKSTUKKEN

6.  Evaluatie en actualisatie parkeren centrum Hardenberg

 HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK) 

7.  Beleidsplan minima 2020-2024 ‘een eerlijke kans voor iedereen’

8.   Follow-up verslagjaar 2019 Horizontale Verantwoording Archiefbeheer  

van de gemeente Hardenberg

9.  Rondvraag

10.  Sluiting

Oriënterende ronde 
Op 25 februari vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering begint 

om 20.45 uur en vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis.

1.   Opening en mededelingen

2.  Vaststelling agenda

3.  Spreekrecht 

 MENINGSVORMEND 

4.  Meerjarenprogramma (MJP) Duurzaam Hardenberg 2020-2024

5.  Beeldkwaliteitsplan en grondexploitatie ‘Bransveen, fase 2’

6.  Rondvraag

7.  Sluiting

Gemeenteraad Hardenberg bespreekt 
Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 
2020-2024
De gemeenteraad bespreekt op dinsdag 25 februari het raadsvoorstel Meerjarenprogramma Duurzaam 
Hardenberg 2020-2024. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering begint  
om 20.45 uur in de raadzaal. 

Dit is het vierde Meerjarenprogramma (MJP) en richt 
zich op de periode 2020-2024. Dit MJP gaat uit van 
de klimaatopgaven zoals die volgen uit de klimaat-
afspraken in Parijs en door Nederland zijn uitgewerkt 
in onder meer de Klimaatwet en het Klimaatakkoord. 
Dit programma richt zich daarmee niet langer uit- 
sluitend op de energietransitie. Daarmee wordt ook 
invulling gegeven aan de behoefte de duurzaam-
heidsopgave meer integraal te benaderen.

In dit MJP staan drie kernopgaven centraal. 
1.  Energietransitie We moeten een duurzaam  

alternatief bieden voor aardgas om onze huizen  
te verwarmen. We moeten minder energie gaan 
gebruiken, en meer energie duurzaam opwekken.

2.  Klimaatadaptatie De opgaven als gevolg van 
klimaatverandering zijn groot. Stevige buien en 
lange periodes van droogte vragen om een andere 
aanpak. Het voorkomen van hittestress en  
warmteoverlast heeft gevolgen voor de manier 

waarop we locaties inrichten. 
3.  Circulariteit Om beter met waardevolle grond- 

stoffen om te gaan, willen we naar een circulaire 
economie en kringlooplandbouw waarin grond-
stoffen, onderdelen en producten hun waarde 
behouden en afval niet meer bestaat.

De focus in dit programma ligt bij het waar maken 
van de gemeentelijke ambities vóór 2030. Het 
programma geeft tegelijkertijd een doorkijk naar de 
opgaven die na 2030 op de gemeente afkomen om 
de uitstoot van broeikasgassen te beperken en de 
gevolgen van klimaatverandering te kunnen hande-
len. Dit MJP biedt daarvoor de kaders en maakt aan 
alle partijen helder waar de gemeente op inzet, hoe 
de gemeente daarbij samenwerkt met partijen en 
deze ondersteunt bij het realiseren van de opgaven. 
Het geeft ook aan hoe de gemeente stuurt op het 
waar maken van de opgaven.
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