NIEUWS DE
GEMEENTERAAD
V
AN
VAN

GEMEENTERAAD

20
01
21

Klimaatagenda Hardenberg

Oriënterende ronde

De gemeenteraad van Hardenberg bespreekt dinsdag 26 januari ‘Klimaatagenda Hardenberg’.
De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Op 26 januari vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering begint

De klimaatagenda Hardenberg bestaat uit 3 onderdelen. Ten eerste het beleidsmatige traject waarmee
de gemeente invulling geeft aan het Deltaplan ruimtelijke adaptatie (DPRA). In het tweede onderdeel neemt
de gemeente concrete maatregelen. Het derde
onderdeel heeft betrekking op de inwoners.
Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies
en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress,
droogte en de gevolgen van overstromingen. Afgelopen jaren is invulling gegeven aan het in beeld

brengen van de gemeentelijke opgave voor het
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. In de Samenwerking
Noordelijke Vechtstromen is een stresstest uitgevoerd
voor de vijf samenwerkende gemeenten en het
waterschap. Daarnaast is in gezamenlijkheid gewerkt
aan een publiekscampagne, waarvan de website
www.laatunietverrassen.nl het belangrijkste resultaat
is. Op die website worden de resultaten van stresstest en de verwachte gevolgen van de klimaatverandering gepresenteerd voor een breed publiek. Daarnaast is op de website van de gemeente een pagina
opgenomen waarin we uitleg geven voor de aanpak
in onze gemeente.

0m 19.00 uur en is digitaal te volgen via de website.
1.		Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht
MENINGSVORMEND
4. Reactie van het COA op het amendement AZC (onder voorbehoud)
5. Klimaatagenda Hardenberg
6. Rondvraag
7. Sluiting

Raadsvergadering
Op 26 januari vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering begint

Raad bespreekt reactie van het COA op het
amendement AZC
Een aantal fracties van de gemeenteraad van
Hardenberg heeft samen een amendement
ingediend. In dit amendement vragen zij om het
aantal veiligelanders per oktober 2022 terug te

brengen naar nul. Het COA heeft gereageerd op dit
amendement en de gemeenteraad bespreekt deze
reactie op dinsdag 26 januari.

aansluitend aan de oriënterende ronde. De verwachting is dat dit rond
20.45 uur zal zijn. De vergadering 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. 12 januari 2021
BESPREEKSTUKKEN

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

6.		Reactie van het COA op het amendement AZC (onder voorbehoud)
HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK)
7.		Actualiseren beheerverordening begraafplaatsen
8.		Intrekking Verordening Individuele Studietoeslag 2015
9.		Vaststelling beeldkwaliteitsplan ‘Hardenberg Marslanden Marshoogte’
10.		Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Correctieve Herziening
Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg’ en het toepassen van de
coördinatieregeling voor het vervangen van een werktuigenberging op
het adres Stobbenhaarweg 2/2a Hoogenweg

Volg ons ook via

Facebook: Gemeentehardenberg
Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg

11.		Lijst ingekomen stukken raadsvergadering d.d. 26 januari 2021
12.		Rondvraag
13.		Sluiting

www.gemeenteraadhardenberg.nl

