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Gemeenteraad Hardenberg
bespreekt
sluiting
obs Klimop
U kunt de
raadspagina
ook digitaal ontvangen!

Raadsvergadering
De op 8 oktober geplande

Op 14 januari vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering begint

NaarWilt
aanleiding
van de de
leerlingendaling
van
obs Klimop
in de afgelopen
jaren,
heeft
onderwijsstichting
u voortaan
raadspagina
digitaal
ontvangen?
U kunt
zich
aanmelden
door
Arcade besloten dat met ingang van 1 augustus 2020 de basisschool zal worden gesloten. De
een e-mail te sturen naar raadspagina@hardenberg.nl
gemeenteraad van Hardenberg bespreekt dit voorstel op dinsdag 14 januari. U bent van harte welkom
om hierbij aanwezig te zijn.

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

Obs Klimop heeft in het schooljaar 2019/2020 de absolute ondergrens van 23 leerlingen bereikt.
Onderwijsstichting Arcade heeft besloten obs Klimop in De Krim en Openbare Jenaplanschool het Palet in
Hardenberg (Heemse) samen te voegen.

3.		Benoeming de heer P.F.G. Rossen als raadslid namens CDA

Volg ons ook via

Facebook: Gemeentehardenberg

Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg

raadsvergadering en

1.		Opening en mededelingen

oriënterende ronde

2.		Vaststelling agenda

komen beide te vervallen.

4.		Actuele vragenronde

5.		Spreekrecht agendapunten

6.		Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 17 december 2019
HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK)

7.		Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Benoeming Patrick Rossen
Hardenberg, Verlengde Broekdijk 16 Kloosterhaar’ voor het omzetten van een
als raadslid namens
CDA
bedrijfsbestemming naar een dagrecreatieve bestemming ten behoeve van
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

U KUNT

een kleinschalig streekmuseum en het omzetten van een bedrijfsbestemming
raadsvergadering.
Het onderwerp
waarover
u wilt
inspreken
tijdens
de oriënterende ronde hoeft niet noodzakelijk op de agenda te staan. Tijdens de raadsOp dinsdag 14 januari wordt Patrick
Rossen benoemd
als raadslid
voor het
CDA.
Er was
een vacature
naar de bestemming ‘bos’
ontstaan na het vertrek van raadslid
Rick Brink.
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
8.		Vaststelling bestemmingsplan ‘Lutten, Anerweg-Zuid naast nr. 9 Lutten’
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
Patrick Rossen is woonachtig in Lutten. Sinds september 2019 is hij werkzaam bij de Provincie Overijssel,
9.		Rondvraag
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
daarvoor was hij gemeentesecretaris van de gemeente Staphorst. Rick Brink is op 17 december 2019 gestopt
10.		Sluiting
u zich
van bewust,
dat openbare
oriënterende
rondes – net als niet
raadsvergaderingen
- live
worden
als weest
raadslid
vanerdedan
gemeente
Hardenberg.
Hij kon
het raadslidmaatschap
meer combineren
met
zijn uitgezonden op internet. De videoopnamen

INSPREKEN

van de vergaderingen
worden
afloop opgeslagen op de website van de gemeenteraad en zijn voor een ieder toegankelijk. U kunt de stukken die bij de
werkzaamheden
als Minister
vannaGehandicaptenzaken.
agenda horen vinden op www.gemeenteraadhardenberg.nl.

Oriënterende ronde

Volg ons ook via

U KUNT
INSPREKEN

Facebook: Gemeentehardenberg

Op 14 januari vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering begint
www.gemeenteraadhardenberg.nl

Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg

om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis.

De gemeenteraad is ook benieuwd naar uw mening. Wilt u zelf iets kwijt over een

1.		Opening en mededelingen

onderwerp? Dat kan! U kunt inspreken tijdens een oriënterende ronde en een

2.		Vaststelling agenda

raadsvergadering. Het onderwerp waarover u wilt inspreken tijdens de

oriënterende ronde hoeft niet noodzakelijk op de agenda te staan. Tijdens de raadsvergadering kunt u alleen

3.		Spreekrecht
MENINGSVORMEND
4.		Kredietaanvraag voor realisatie van een stuwconstructie in Balkbrug

inspreken op onderwerpen die op de agenda staan. U moet zich dan van tevoren even aanmelden. Dit kan tot

5.		Vaststelling beleidsnotitie Erven met kwaliteit

15.00 uur op de dag van de vergadering bij de raadsgriffie, telefoonnummer 0523 - 289 206 of 628 of u kunt een

6.		Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de legalisatie van 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
gebruik maakt van het spreekrecht weest u zich er dan van bewust, dat openbare oriënterende rondes – net als

motorzaak in een voormalig boerderijdeel behorend bij een burgerwoning op
het perceel Coevorderweg 121 in De Krim
7.		Sluiting obs Klimop, De Krim met ingang van 1 augustus 2020
8.		Borgstelling saneringskredieten schulddienstverlening

raadsvergaderingen - live worden uitgezonden op internet. De videoopnamen van de vergaderingen worden na

9.		Rondvraag

afloop opgeslagen op de website van de gemeenteraad en zijn voor een ieder toegankelijk. U kunt de stukken die

10.		Sluiting

bij de agenda horen vinden op www.gemeenteraadhardenberg.nl.

www.gemeenteraadhardenberg.nl

