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Hardenberg sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat

Jaarverslag en jaarrekening 2020
De gemeenteraad van Hardenberg bespreekt dinsdag 22 juni het jaarverslag en de jaarrekening 2020.
De gemeente heeft haar financiën op orde. De
gemeente houdt in 2020 zelfs geld over. Een deel
daarvan wordt gebruikt om projecten af te maken
waarmee de gemeente in 2020 is begonnen. De
rest wordt in de spaarpot gestopt: de algemene
reserve. Die is met meer dan 50 miljoen euro meer
dan voldoende gevuld om tegenvallers of tekorten
op te vangen.
Jaarverslag
Het jaarverslag richt zich op de realisatie van de
plannen en activiteiten die in de beleidsbegroting
staan. Het jaarverslag beantwoordt de volgende
drie vragen:
-	Wat wilden we bereiken en wat hebben
we bereikt?
-	Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben
we gedaan?
-	Wat mocht dat kosten en wat heeft het gekost?

Oriënterende ronde
Op 22 juni vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering begint
0m 16.00 uur. De vergadering vindt plaats in de raadzaal, maar vanwege de

In het jaarverslag wordt inzichtelijk gemaakt wat er is
terechtgekomen van de voornemens, richtlijnen en
activiteiten uit de beleidsbegroting.

coronamaatregelen mag hier helaas geen publiek bij aanwezig zijn. U kunt

Jaarrekening
De jaarrekening is de financiële jaarafsluiting. De
jaarrekening laat zien wat er in werkelijkheid van
de begrote bedragen terecht is gekomen. Is er een
tekort of een overschot? En waar komt dit vandaan?
Als er belangrijke verschillen zijn met de financiële
begroting, dan moet het college daarover een
toelichting geven. Met de jaarrekening legt het
college verantwoording af aan de raad. Hierdoor
kan de raad zijn controlerende taak vervullen.

1.		Opening en mededelingen

Gemeenteraad bespreekt de jaarstukken
Het college van B&W biedt het jaarverslag en de
jaarrekening aan de gemeenteraad aan. De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken in de oriënterende
ronde van 22 juni en neemt tijdens de raadsvergadering van 6 juli een besluit.

Raadsvergadering

de vergadering digitaal volgen via de website.

2.		Vaststelling agenda
3.		Spreekrecht
MENINGSVORMEND
4.		Jaarverslag en jaarrekening 2020 Hardenberg en resultaatbestemming 2020
5.		Rondvraag
6.		Sluiting

Op 22 juni vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering begint om
20.30 uur. De vergadering vindt plaats in de raadzaal, maar vanwege de
coronamaatregelen mag hier helaas geen publiek bij aanwezig zijn. U kunt
de vergadering digitaal volgen via de website.

U kunt de raadspagina ook digitaal ontvangen!

1. Opening en mededelingen

Wilt u voortaan de raadspagina digitaal ontvangen? U kunt zich aanmelden door een

2.		Actuele vragenronde

e-mail te sturen naar raadspagina@hardenberg.nl

3.		Vaststelling agenda
4.		Spreekrecht agendapunten
5.		Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 15 juni 2021
BESPREEKSTUKKEN
6.		1e bestuursrapportage 2021 annex 6e begrotingswijziging 2021

Volg ons ook via

Facebook: Gemeentehardenberg
Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg

7.		Kadernota 2022
8.		Verzoek tot verlenging gemeentegarantie lening LOC+ t.b.v. Alfa College
(onder voorbehoud oriënterende ronde 15 juni 2021)
9.		Rondvraag
10.		Sluiting
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