
NIEUWS 
GEMEENTERAAD

VA N

DENIEUWS 
GEMEENTERAAD

VA N

DE

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

05 
05
21

Hardenbergse gemeenteraad  
neemt afscheid van 
wethouder Jan ten Kate
De Hardenbergse gemeenteraad neemt dinsdag 11 mei 
afscheid van wethouder Jan ten Kate. Jan ten Kate was 
wethouder namens OpKoers.nu.

Op 18 december 2018 is Jan ten Kate benoemd tot wethouder  
in de gemeente Hardenberg. Van april 2010 tot december 2018, 
toen hij overstapte naar Hardenberg, was hij wethouder in  
De Wolden. De 56-jarige Ten Kate stopt als wethouder van 
Hardenberg omdat hij burgemeester wordt van de gemeente 
Staphorst.

Evaluatie ombudsfunctie
Naar aanleiding van een tweetal moties heeft de gemeenteraad op 18 juli 2017 besloten om een 
laagdrempelige ombudsfunctionaris voor het sociaal domein in de gemeente Hardenberg aan te  
stellen. Bij het instellen van de functie heeft de gemeenteraad aangegeven de functie te willen 
evaluerennadat de ombudsfunctionaris minimaal een jaar werkzaam is geweest, om op basis  
van de opgedane ervaringen over een eventueel vervolg te besluiten. 

Bij het instellen van de functie heeft de gemeente-
raad aangegeven de functie te willen evalueren  
nadat de ombudsfunctionaris minimaal een jaar 
werkzaam is geweest, om op basis van de opgedane 
ervaringen over een eventueel vervolg te besluiten.

De ombudsfunctionaris is er voor mensen die  
zorgen of klachten over zorg, jeugd, werk en  
inkomen hebben. De ombudsfunctionaris is  
onafhankelijk en biedt een luisterend oor. 
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Raadsvergadering

Op 11 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.  Afscheid wethouder Jan ten Kate

3.  Actuele vragenronde

4.  Vaststelling agenda

5.  Spreekrecht agendapunten

6.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 13 april 2021

 BESPREEKSTUKKEN
7.  Hoofdlijnenakkoord RES West-Overijssel

8.   Beleidsmatige vertaling van de inventarisatie beeldbepalende objecten  

en structuren 

9.  Evaluatie Erven met kwaliteit
 HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK)
10.  Verkeersveilige inrichting gebied rond Matrix, Marslanden 

11.   Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Sibculo, Kloosterdijk 

47,  Sibculo’ voor het slopen van landschapsontsierende bebouwing en 

 het bouwen van een compensatiewoning

12.   Vaststellen bestemmingsplan ‘’Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerweg 

35a Bergentheim’’ (omzetting van de recreatieve bestemming naar een 

woonbestemming)

13.  Lijst ingekomen stukken raadsvergadering d.d. 11 mei 2021

14.  Rondvraag

15.  Sluiting

Oriënterende ronde 

Op 11 mei vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering begint 
0m 21.00 uur en is digitaal te volgen via de website.

1.  Opening en mededelingen

2.  Vaststelling agenda

3.  Spreekrecht

 MENINGSVORMEND
4.  Nota Vastgoedmanagement 2021-2025

5.  Evaluatie ombudsfunctie

6.  Wijzigen bijlage 5 beleidsplan ‘een eerlijke kans voor iedereen 2020-2024’

7.  Rondvraag

8.  Sluiting 


