
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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De op 8 oktober geplande 

raadsvergadering en 

oriënterende ronde 

komen beide te vervallen. 

Oriënterende ronde 

Op 28 januari vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering begint 

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

1.  Opening en mededelingen

2.  Vaststelling agenda

3.  Spreekrecht 

 INFORMEREN

4.  Jongeren / Pitchen

 MENINGSVORMEND 

5.  5e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland 

6.  Rondvraag

7.  Sluiting

 

Raadsvergadering 

Op 28 januari vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering begint 

om 20.00 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. 14 januari 2020 

 BESPREEKSTUKKEN

6.  Vaststelling beleidsnotitie Erven met kwaliteit 

7.   Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de legalisatie van een 

motorzaak in een voormalig boerderijdeel behorend bij een burgerwoning  

op het perceel Coevorderweg 121 in De Krim.

 HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK) 

8.  Sluiting obs Klimop, De Krim met ingang van 1 augustus 2020

9.    Vaststellen bestemmingsplan ‘’Buitengebied Hardenberg, De Korte  

Slagenweg 6, Lutten’’ (omzetting agrarische bestemming naar een 

woonbestemming in het kader van een woningsplitsing)

10.  Kredietaanvraag voor realisatie van een stuwconstructie in Balkbrug

11.  Borgstelling saneringskredieten schulddienstverlening 

12.  Lijst ingekomen stukken raadsvergadering d.d. 28 januari 2020

13.  Rondvraag

14.  Sluiting

Gemeenteraad Hardenberg neemt besluit over 
beleidsnotitie ‘Erven met kwaliteit’
De huidige rood-voor-rood regeling is geëvalueerd. In de oriënterende ronde van 26 maart 2019 heeft 
het college met de raad van gedachten gewisseld. Naar aanleiding van de evaluatie is de beleidsnotitie 
Erven met kwaliteit opgesteld. 

Jongeren pitchen ideeën
Vorig jaar zijn in Hardenberg De Jeugddelegatie verkiezingen gehouden als onderdeel van het  
Demo Crazy-festival Overijssel. Alle jongeren hebben deelgenomen aan verschillende workshops:  
Het schrijven van een standpunt, omgaan met social media, hoe schrijf je een pitch, voorbereidingen 
voor een presentatie en het beantwoorden van vragen van politici. 

De gemeente Hardenberg heeft een groot buitenge-
bied met een hoge ruimtelijke kwaliteit. De landbouw 
is daarin een sector van grote betekenis. Prognoses 
laten echter zien dat er veel agrarische bedrijfsge-
bouwen vrijkomen omdat boeren stoppen met hun 
bedrijf. Dat heeft consequenties voor het landschap. 

Bij de evaluatie van Rood voor rood is gekeken  
naar vergelijkbare regelingen in andere gemeenten. 
De uitkomsten van de evaluatie zijn verwerkt in  
Erven met kwaliteit. Er wordt bijvoorbeeld een betere 
omschrijving gegeven van het begrip ‘landschaps- 
ontsierende bebouwing’ en ook wordt een systeem 
van sloopbewijzen geïntroduceerd, waarmee het 
mogelijk is om compensatiewoningen buiten de 
slooplocatie te bouwen. Naast woningbouw kunnen 

de sloopmeters ook worden ingezet voor andere 
(economische) ontwikkelingen, zoals de bouw van 
extra bijgebouwen bij woningen.

De provincie heeft aangegeven dat het voorgestelde 
beleid past binnen het provinciale beleid. Ook Het 
Oversticht heeft desgevraagd positief gereageerd  
op de beleidsnotitie. Een aantal opmerkingen op 
detailniveau zijn in de beleidsnotitie verwerkt. 

Besluit
De gemeenteraad van Hardenberg neemt op dinsdag 
28 januari een besluit over de beleidsnotitie Erven 
met kwaliteit. U bent van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn. De vergadering begint om 20.00 uur 
in de raadzaal.

Elf jongeren hebben zich verkiesbaar gesteld met een 
door hen zelf gekozen idee/standpunt dat betrekking 
heeft op hun directe leefomgeving. Hieruit zijn vijf 
winnaars naar voren gekomen. Deze vijf winnaars 
komen hun idee presenteren voor de gemeenteraad 
van Hardenberg. 

De volgende jongeren geven een presentatie: 
 -  Gazal Baninajarian: Stimuleren IND om sneller 

de vluchtelingen te helpen met hun asielaan-
vraag;

 -  Michel Vermeer: Verbeteren van de fietsinfra-
structuur van de gemeente;

 -  Jayden den Hartog: Realiseren van een 
’Clubhuis’ waar iedereen welkom is;

 -  Giovanni Davids: Jongerencentrum in stad 
Hardenberg voor ‘Hangjongeren’;

 -  Doreen Olsman: Jongerencentrum waar ook 
AZC jongeren welkom zijn.

Het is aan de politiek van Hardenberg om te beoor-
delen of deze ideeën daadwerkelijk uitgevoerd 
kunnen worden.

www.gemeenteraadhardenberg.nl


