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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 26 mei 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. 12 mei 2020

 BESPREEKSTUKKEN

6.  Vaststelling bestemmingsplan ‘Ane, Anerveenseweg 14 Ane’  

(wijzigen bedrijfsbestemming in een woonbestemming)

7. Rondvraag

8. Sluiting

Oriënterende ronde  

Op 26 mei vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering begint  

om 19.30 uur en is digitaal te volgen via de website

1.   Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Spreekrecht

 MENINGSVORMEND

4.  Nadere onderbouwing besluit tot afwijzing aanvraag vaststelling 

bestemmingsplan met betrekking tot vestiging supermarkt op Mercatorterrein 

te Dedemsvaart

5.  Vaststelling bestemmingsplan ‘Hardenberg, Marslanden I, woningbouw  

Van Sytzamahof’

6. Kinderburgemeester

7. Update Coronacrisis

8. Rondvraag

9. Sluiting

Krijgt gemeente Hardenberg een 
Kinderburgemeester?
Als het aan het CDA ligt krijgt de gemeente Hardenberg binnenkort haar eerste Kinderburgemeester.  
De gemeenteraad bespreekt dit initiatiefvoorstel op dinsdag 26 mei.

Een Kinderburgemeester moet een brug vormen 
tussen kinderen in de gemeente Hardenberg en de 
lokale politiek. Door middel van (de verkiezing van) 
een Kinderburgemeester kan de jeugd meer leren 
over democratie, participatie, politiek, de gemeente 
en hun eigen rechten. De Kinderburgemeester moet 
een verlengstuk zijn van de vele activiteiten die de 
gemeenteraad van Hardenberg al richting kinderen 
vervult. De gemeenteraad en het college zouden  
door de plannen en activiteiten van de Kinderburge-
meester weer meer kunnen leren over hoe kinderen 
de gemeente zien en wat zij belangrijk vinden. 

Wat doet een Kinderburgemeester?
De Kinderburgemeester heeft vooral een represen- 
tatieve en ceremoniële functie naast het College  
van Burgemeester & Wethouders van Hardenberg.  
Dit betekent dat de Kinderburgemeester aanwezig  
is bij activiteiten (voor kinderen) in de gemeente 
Hardenberg. Denk bijvoorbeeld aan de intocht van 
Sinterklaas, Koningsdag, dodenherdenking en de 
opening van een nieuwe school. 

Wie is de Kinderburgemeester? 
De Kinderburgemeester behoort enigszins geïnteres-
seerd te zijn in het functioneren van de lokale politiek. 
Daarnaast zijn de volgende eisen van toepassing:

•	 Inwoner	van	de	gemeente	Hardenberg;
•	 	Zit	in	groep	7/8	van	een	Hardenbergse	 

basisschool;		
•	 	Heeft	de	tijd	om	een	aantal	keren	per	jaar	 

aanwezig te zijn en tussentijds te reageren  
op	reacties	van	andere	kinderen;

•	 Vindt	het	leuk	om	in	de	belangstelling	te	staan;
•	 	Vindt	het	leuk	om	voor	de	belangen	van	kinderen	

op	te	komen;	
•	 Is	een	goede/vlotte	spreker;	
•	 	Heeft	schriftelijk	toestemming	van	zijn/haar	

ouder(s)	en/of	verzorger(s)	om	mee	te	doen.	

Selectie
Als de gemeenteraad besluit in te stemmen met een 
Kindergemeenteraad dan zal in het voorjaar een 
oproep worden gedaan via diverse kanalen om te 
reageren op de vacature van Kinderburgemeester.  
Kinderen kunnen zich opgeven via hun school of de 
gemeentelijke	website.	In	september	sluit	de	inschrijf-
termijn. Een benoemingscommissie, bestaande uit de 
burgemeester,	één	wethouder	(Jeugd	en/of	Onderwijs) 
en twee raadsleden, maakt vervolgens een selectie 
uit de aanmeldingen. Mogelijke kandidaten worden 
op een woensdagmiddag uitgenodigd om zich aan 
de benoemingscommissie te presenteren.
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