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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 

 Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg
Volg ons ook via
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Oriënterende ronde 

Op 12 januari vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering begint 
om 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
5.  Actualiseren beheerverordening begraafplaatsen
6.  Intrekking Verordening Individuele Studietoeslag 2015 
7.  Vaststelling beeldkwaliteitsplan ‘Hardenberg Marslanden Marshoogte’
8.   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

9.  Rondvraag
10.  Sluiting

Raadsvergadering 

Op 12 januari vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering begint 
om 21.00 uur en is digitaal te volgen via de website.

1.  Opening en mededelingen
2.  Actuele vragenronde
3.  Benoeming twee nieuwe raadsleden
4.  Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder J. ten Kate
5.  Vaststelling agenda
6.  Spreekrecht agendapunten
7.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 15 december 2020
 BESPREEKSTUKKEN
8.  Reactie van het COA op het amendement AZC
9.  Wijziging Verordening Huishoudelijke Hulp 
10.  Benoeming schaduwfractielid
 HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK)
11.  Benoeming Agendacommissieleden
12.  Vaststellen beleidsstuk inclusie 2020-2023: Met z’n allen, heel gewoon
13.  Fonds Maatschappelijke Initiatieven
14.  Controleprotocol voor de Accountantscontrole jaarrekening 2020
15.   Vaststellen bestemmingsplan ‘’Buitengebied Hardenberg, Staarmansweg 7 

en 7i Slagharen’’ (het toekennen van een woonbestemming en  
een woningsplitsing)

16.  Rondvraag
17.  Sluiting

Intrekking Verordening Individuele  
Studietoeslag 2015
De gemeenteraad van Hardenberg praat dinsdag 12 januari over het raadsvoorstel ‘Intrekking 
Verordening Individuele Studietoeslag 2015’.

Benoeming twee nieuwe raadsleden 
Op 12 januari worden er twee nieuwe raadsleden voor de fractie van de VVD benoemd.  
Dat zijn mevrouw Madelon Baan en de heer Liam Borger. 

Studenten die door een chronische ziekte of  
beperking niet het minimumloon kunnen verdienen, 
komen sinds 2015 in aanmerking voor een individuele 
studietoeslag. Hiermee kunnen we de financiële 
drempel om te gaan studeren verlagen. Deze  
studenten maken over het algemeen meer studie- 
kosten, omdat zij vaker dan andere studenten te 
maken hebben met studievertraging. Daarnaast  
zijn zij niet of minder in staat om naast hun studie  
bij te verdienen.

Gemeenten konden tot 1 januari 2021 zelf bepalen 
wat de hoogte van deze toeslag is. Dit verandert 
omdat het Ministerie van SZW constateerde dat er 
landelijk veel verschillen zijn in de hoogte van de 
toeslag. Vanaf 1 januari 2021 is de hoogte van de 
individuele studietoeslag voor iedereen gelijk. 
Daarnaast zal de toeslag per 1 januari worden 
verstrekt aan studenten die niet kunnen bijverdienen 
naast hun studie, het criterium om niet het wettelijk 
minimumloon te kunnen verdienen wordt losgelaten.

Dinsdag 15 december namen digitaal en tijdens 
laatste raadsvergadering van 2020 VVD’ers Mirjam 
Lubbers en Erik Back afscheid van de gemeenteraad 
van Hardenberg. De vrijgekomen zetels worden 
ingenomen door Liam Borger en Madelon Baan. 

Nieuw schaduwfractielid
Madelon Baan draagt haar schaduwfractie- 
lidmaatschap over aan Gert Overweg. 
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