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Gemeenteraad Hardenberg komt met voordracht
nieuwe burgemeester

Raadsvergadering

De gemeenteraad van Hardenberg komt op donderdag 25 juni a.s. met een voordracht voor de nieuwe
burgemeester. Op die avond zal er een besloten raadsvergadering zijn waarin deze voordracht wordt
vastgesteld en vervolgens zal er een openbare bijeenkomst zijn met de bekendmaking van de naam
van de man of vrouw die de ambtsketen mag gaan dragen.

om 20.15 uur en is digitaal te volgen via de website.

Aan de benoeming van een burgemeester gaat een
uitgebreide procedure vooraf. De gemeenteraad
speelt daarbij uiteraard een belangrijke rol, onder
andere bij het opstellen van het profiel van de
burgemeester. Een vertrouwenscommissie uit de

3.		Bekendmaking voordracht kandidaat burgemeester gemeente Hardenberg

raad krijgt inzage in alle sollicitaties en nodigt
kandidaat burgemeesters uit. Deze vertrouwenscommissie doet ook een voordracht aan de raad.
De gemeenteraad draagt dan een kandidaat voor
benoeming voor bij de Kroon.

Op 25 juni vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering begint

1.		Opening
2.		Vaststelling agenda
4.		Sluiting

Raadsvergadering
Op 30 juni vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering begint

Laatste vergadering 30 juni

om 19.00 uur en is digitaal te volgen via de website.

Raad weer van start op dinsdag 25 augustus

Onderstaande agenda is onder voorbehoud. De gemeenteraad bespreekt, vanaf

Op dinsdag 30 juni is de laatste vergadering van de gemeenteraad voor het zomerreces.
Op dinsdag 25 augustus gaat de raad om 19.00 uur weer van start.

agendapunt 9, de agenda op 23 juni 2020 oriënterend en mogelijk worden een of

Op dinsdag 30 juni vergadert de gemeenteraad vanaf
19.00 uur. Het is i.v.m. de coronamaatregelen niet
mogelijk om hierbij aanwezig te zijn. U kunt de
vergadering live volgen via internet.

oriënterend besproken.

Jaarstukken 2019
De gemeenteraad neemt 30 juni een besluit over
de jaarstukken. Met de jaarstukken legt het college

verantwoording af aan de gemeenteraad over de
gemeentelijke financiën en de behaalde resultaten
in het afgelopen jaar 2019. Omdat de controlerende
taak bij de gemeenteraad ligt, is het de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om dit document
uiteindelijk vast te stellen. De jaarstukken geven
een goed beeld van de situatie eind 2019.

meerdere agendapunten hamerstukken. De agendapunten 6, 7 en 8 zijn inmiddels

1.		Opening en mededelingen
2.		Actuele vragenronde
3.		Vaststelling agenda
4.		Spreekrecht agendapunten
5.		Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 23 juni 2020
BESPREEKSTUKKEN

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

6.		Jaarstukken 2019 en resultaatbestemming 2019
7.		1e bestuursrapportage 2020 Hardenberg
8.		Kaderbrief 2021
9.		Vaststelling bestemmingsplan ‘Gramsbergen, Garstlanden IV’
10.		Verzilverlening
11.		Kwaliteitsverbetering openbare ruimte in relatie tot het stimuleren
van de (lokale) economie
12.		Jeugdlintje gemeente Hardenberg 2020

Volg ons ook via

Facebook: Gemeentehardenberg

13.		Rondvraag
14.		Sluiting

Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg

www.gemeenteraadhardenberg.nl

