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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 raadsgriffi e, telefoonnummer 0523 - 289 206 of 628 of u kunt een bericht sturen naar griffi e@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 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 afl oop 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.

U KUNT
INSPREKEN

www.gemeenteraadhardenberg.nl

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

De op 8 oktober geplande 

raadsvergadering en 

oriënterende ronde 

komen beide te vervallen. 

 Facebook: Gemeentehardenberg 

 Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg
Volg ons ook via
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De op 8 oktober geplande 

raadsvergadering en 

oriënterende ronde 

komen beide te vervallen. 

Raadsvergadering 7 en 8 april
Op 7 en 8 april vinden er raadsvergaderingen plaats. De vergadering van 7 

april begint om 19.00 uur en de vergadering van 8 april begint om 19.30 uur.

1.  Opening en mededelingen

2.  Actuele vragenronde

3.  Vaststelling agenda

4.  Spreekrecht agendapunten (alleen schriftelijk)

5.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 10 maart 2020  

 BESPREEKSTUKKEN

6.  Vaststelling bestemmingsplan ‘Sibculo, woningbouw Kloosterterrein’ 

 HAMERSTUKKEN (alleen stemverklaring mogelijk)

7.   Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Hardenberg, Gramsbergerweg 84/84i, Hardenberg’ voor het wijzigen van de 

agrarische bestemming naar een woonbestemming en het mogelijk maken 

van een woningsplitsing

8.   Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Hardenberg, Stuwdijk 1 Mariënberg’ voor het toevoegen van een woning door 

toepassing van Rood voor Rood

9.  Vaststelling bestemmingsplan ‘Mariënberg, Stationsweg 16

10.  Lijst ingekomen stukken  

 raadsvergadering d.d. 7 april 2020

11.  Rondvraag

12.  Sluiting

Wel raadsvergadering gemeente Hardenberg 
geen publiek
Op 7 en 8 april vergadert de gemeenteraad van Hardenberg zonder publiek. De gemeenteraad volgt de 
richtlijnen van de overheid rond het coronavirus.

Het Ministerie van BZK adviseert om alleen besluit-
vormende vergaderingen die strikt noodzakelijk zijn 
door te laten gaan. Daarbij wordt aanbevolen om  
de duur van die vergaderingen zo kort mogelijk te 
houden en de beraadslagingen te beperken.

Besluitvorming 
Op 7 april zal het quorum (helft + één = 17 raads- 
leden) niet gehaald worden. Nadat de voorzitter  
dat heeft geconstateerd zal hij gelijk een nieuwe 
vergadering uitschrijven voor woensdag 8 april om 
19.30 uur. Die vergadering zal alleen bijgewoond 
worden door de fractievoorzitters om het risico op 
het verspreiden van het coronavirus zo laag mogelijk 

te houden. Op 8 april geldt dezelfde agenda als op  
7 april. Beide vergaderingen zullen via internet live 
worden uitgezonden. Via deze constructie kan de 
besluitvorming in de gemeente Hardenberg 
doorgaan.

Maatregelen 
- De deuren worden gesloten voor publiek.
-  Vergaderingen worden wel live uitgezonden via 

https://hardenberg.raadsinformatie.nl/live
-  Spreekrecht is alleen schriftelijk toegestaan.  

Eventuele inspraakreacties kunnen schriftelijk bij  
de griffie worden ingediend via e-mailadres  
griffie@hardenberg.nl. 
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