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Vaststellen Omgevingsvisie Landstad 
Hardenberg
In de Omgevingsvisie Landstad Hardenberg wordt het toekomstbeeld van de gemeente Hardenberg 
geschetst. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel op dinsdag 15 juni. U kunt de vergadering live 
volgen via de website.

Verzoek tot verlenging gemeentegarantie 
lening LOC+ t.b.v. Alfa College
De gemeenteraad van Hardenberg bespreekt het verzoek van het Alfa College om de gemeentegarantie 
voor de lening van het LOC+ te verlengen tot 31 december 2028. 

Twintig jaar na de herindeling, wordt 20 jaar vooruit 
gekeken. Maar om dat te kunnen doen, wordt eerst 
het verhaal van Hardenberg verteld. Waar staat de 
gemeente nu en hoe is de gemeente daar gekomen? 
Daarna wordt richting 2040 gekeken. De gemeente 
wil nog aantrekkelijker en krachtiger worden. En hoe 
gaat de gemeente dat in de komende 20 jaar reali-
seren? 

In de omgevingsvisie wordt kort beschreven hoe  
de gemeente wil veranderden van een plattelands-

gemeente tot een sterk streekcentrum. Hoe een 
nieuw platteland hand in hand is gegaan met  
economische groei, bruisende centra, een sterke 
maakindustrie en stedelijke voorzieningen met een 
regionaal verzorgingsgebied. 

In Hardenberg komt het beste van platteland en stad 
samen. De combinatie van een compleet stedelijk 
voorzieningenniveau en een voortdurende groei van 
economie en bevolking is uniek voor een platte-
landsgemeente aan de oostgrens van Nederland.

Voor de financiering van haar deelneming in de CV 
LOC+, heeft het Alfa College in 2005 een lening 
afgesloten bij het Ministerie van Financiën. Deze 
lening heeft een looptijd tot 1 september 2021.  
Op deze lening wordt tussentijds niet afgelost.  
Op deze lening heeft de gemeente Hardenberg in 
2005 een gemeentegarantie voor 2 jaar verleend,  
die daarna meerdere keren is verlengd, voor het 
laatst in 2016. Met deze laatste verlenging heeft  
de gemeenteraad op 22 maart 2016 unaniem 

ingestemd, waarbij de duur van de gemeente- 
garantie in lijn is gebracht met de looptijd van de 
onderliggende lening:1 september 2021. Het Alfa 
College wil deze lening opnieuw verlengen bij het 
Ministerie van Financiën met een duidelijke wijziging: 
de lening wordt afgelost tijdens de resterende 
looptijd van de huurovereenkomst met de CV LOC+, 
die op 31 december 2028 afloopt. Het bestuur van 
het Alfa College verzoekt daarom om een verlenging 
van de gemeentegarantie tot 31 december 2028.
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Raadsvergadering 

Op 15 juni 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. 25 mei 2021
 HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK)
6.  Nota Vastgoedmanagement 2021-2025
7.  Evaluatie ombudsfunctie
8.  Wijzigen bijlage 5 beleidsplan ‘een eerlijke kans voor iedereen 2020-2024’
9.   Ontwerpbesluit weigering verklaring van geen bedenkingen in het kader  

van de aanvraag omgevingsvergunning voor het ruimtelijk mogelijk maken 
van een inrichting voor het wassen van grind, de opslag hiervan en het 
verhandelen van zand en grind afkomstig van elders en het (om)bouwen  
van de installatie en voorzieningen die hiervoor nodig zijn op het perceel 
plaatselijk bekend Gemeente Hardenberg, kadastraal bekend  
Ambt-Hardenberg, sectie G, nummer 2962

10.   Vaststelling bestemmingsplan ‘Mien Ruyslaan Dedemsvaart’ en 
beeldkwaliteitsplan ‘Mien Ruyslaan, Dedemsvaart’ 

11.  Rondvraag
12.  Sluiting

Oriënterende ronde 

Op 15 juni vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering begint 
0m 19.30 uur en is digitaal te volgen via de website.

1.  Opening en mededelingen
2.  Vaststelling agenda
3.  Spreekrecht
 MENINGSVORMEND
4.  Vaststellen Omgevingsvisie Landstad Hardenberg
5.  RES 1.0 West-Overijssel Samen naar een Opgewekt Overijssel
6.  Verzoek tot verlenging gemeentegarantie lening LOC+ t.b.v. Alfa College
7.   Nieuwbouw school en hockeyaccommodatie in Marslanden - 

kredietaanvraag
8.  Rondvraag
9.  Sluiting  


