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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 
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Nota Vastgoedmanagement 2021-2025
De gemeente Hardenberg is eigenaar van een vastgoedportefeuille die bestaat uit 140 gebouwde 
objecten en 5 gebouwen waar een of meerdere ruimtes worden gehuurd. Kaders en uitgangspunten 
zijn nodig om beheer en onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed efficiënt en effectief uit te kunnen 
voeren en te borgen dat de vastgoedportefeuille optimaal aansluit bij de ambities van de gemeente. 
Deze kaders en uitgangspunten zijn vastgelegd in de nota Vastgoedmanagement.

Raadsleden stemmen over nieuwe wethouder
Op dinsdag 25 mei wordt Nico Lansink Rotgerink voorgedragen als nieuwe wethouder namens 
OpKoers.nu in de gemeente Hardenberg.  

Raad bespreekt raadsbrief Inkoop jeugdhulp
De gemeenteraad heeft een raadsbrief  van het college ontvangen over Inkoop jeugdhulp. Met deze 
raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen van de lokale en regionale inkoop van de 
jeugdhulpverlening. Vanuit de raad is de wens gekomen om deze raadsbrief openbaar te bespreken met  
de verschillende partijen en de portefeuillehouder.  

De 59-jarige Lansink Rotgerink wordt opvolger van 
Jan ten Kate, die per 28 mei zijn ontslag heeft 
ingediend. Na instemming van de raad zal hij vanaf 
eind mei als wethouder aan de slag gaan in de 
gemeente Hardenberg.

Lansink Rotgerink was 8 jaar wethouder in Borne 
voor GB90 (2002-2010). Daarna viel hij in Wierden 
nog eens 2 jaar in voor een VVD-wethouder 
 (2016-2018). De laatste jaren was hij geen lid  
van een politieke partij.

Om de gebouwen van de gemeente Hardenberg 
goed te kunnen gebruiken en in goede staat te 
houden is onderhoud noodzakelijk. Dit onderhoud  
is in een softwareprogramma vastgelegd 
(O-prognose). Naast snelle gegevensverwerking  

en actueel inzicht in de stand van zaken, biedt het 
systeem ook de mogelijkheid om nieuwe inzichten  
en noodzakelijke aanpassingen direct te verwerken. 
Het is daarmee steeds meer een dynamisch en 
actueel systeem.
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Raadsvergadering

Op 25 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.  Benoeming wethouder N.A.M. Lansink Rotgerink

3.  Actuele vragenronde

4.  Vaststelling agenda

5.  Spreekrecht agendapunten

6.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 11 mei 2021

 BESPREEKSTUKKEN

7.   Stemmen over motie PvdA om in de RES 1.0 een besluit te nemen  

over uitvoeren regionale m.e.r.

8.  Rondvraag

9.  Sluiting

Oriënterende ronde 

Op 25 mei vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering begint 

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

1.  Opening en mededelingen

2.  Vaststelling agenda

3.  Spreekrecht

 INFORMEREND

4.  Raadsbrief Inkoop jeugdhulp d.d. 9 maart 2021

 MENINGSVORMEND

5.  Nota Vastgoedmanagement 2021-2025

6.  Evaluatie ombudsfunctie

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

8.   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

9.  Rondvraag

10.  Sluiting

  


