
 
De gemeenteraad is ook benieuwd naar uw mening. Wilt u zelf iets kwijt over een onderwerp? Dat kan! U kunt inspreken tijdens een oriënterende ronde en een 
raadsvergadering. Het onderwerp waarover u wilt inspreken tijdens de oriënterende ronde hoeft niet noodzakelijk op de agenda te staan. Tijdens de raadsvergadering 
kunt u alleen inspreken op onderwerpen die op de agenda staan. U moet zich dan van tevoren even aanmelden. Dit kan tot 15.00 uur op de dag van de vergadering 
bij de raadsgriffie, telefoonnummer 0523 - 289 206 of 628 of u kunt een bericht sturen naar griffie@hardenberg.nl. U kunt dan aan het begin van de vergadering 

aan de raadsleden vertellen (inspreken) hoe u over een bepaald onderwerp denkt. Als u gebruik maakt van het spreekrecht weest u zich er dan van bewust, dat openbare oriënterende rondes  
– net als raadsvergaderingen - live worden uitgezonden op internet. De video-opnamen van de vergaderingen worden na afloop opgeslagen op de website van de 
gemeenteraad en zijn voor een ieder toegankelijk. Alle raadsvergaderingen en oriënterende rondes worden ondertiteld door middel van ondertiteling  
On Demand. Dat betekent dat de ondertiteling kort na de live uitzending van nieuwe vergaderingen beschikbaar is. U kunt de stukken die bij de agenda horen 
vinden op www.gemeenteraadhardenberg.nl.
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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

Raadsvergadering 

Op 9 juli vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering begint om 

19.00 uur en vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis. Onderstaande 

agenda is onder voorbehoud. De gemeenteraad heeft deze agenda 

gisteravond besproken en mogelijk zijn één of meerdere agendapunten 

hamerstukken geworden.

1.  Opening en mededelingen

2.  Actuele vragenronde

3.  Vaststelling agenda

4.  Spreekrecht agendapunten

5.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 25 juni 2019

 BESPREEKSTUKKEN

6.  Het benoemen van de (plv.) leden van de Ombudscommissie

7. Intrekken Verordening Sociaal Cultureel Fonds

8. Rondvraag

9. Sluiting

Vergaderingen gemeenteraad Hardenberg 
ondertiteld
De gemeenteraad van Hardenberg gaat met terugwerkende kracht vanaf 15 mei 2019 alle raadsver- 
gaderingen en oriënterende rondes ondertitelen door middel van ondertiteling On Demand. Dat 
betekent dat de ondertiteling kort na de live uitzending van deze vergaderingen beschikbaar is voor u. 
Samen met de audiovisuele verslaglegging, wordt met de ondertiteling de toegankelijkheid van 
vergaderingen vergroot. 

Het besluit van de Hardenbergse 
raad volgt op het in werking 
treden van het vorig jaar vastge-
stelde Besluit Toegankelijkheid 
Digitale Overheid. Dat heeft als 
uitgangspunt dat mensen met en 
zonder beperking op gelijke basis 
moeten kunnen deelnemen aan  
de samenleving. Dat verplicht 
gemeenten onder meer de audio- 
en videowebcasts van raadsver- 
gaderingen te ondertitelen, zodat 
iedere inwoner de mogelijkheid 
heeft om deze te volgen. 

On Demand
Bij ondertiteling On Demand wordt 
er voor het digitaal verslag van een 
politieke vergadering achteraf 
ondertiteling gegenereerd op basis 
van automatische spraakherken-
ning. De ondertiteling kan inge- 
schakeld worden door in de player 
naast het volumeknopje op “CC” 
te klikken en vervolgens op “On”. 
Het is een ‘lerende techniek’. Dat 
betekent dat het systeem nog niet 
geheel waterdicht is, maar zich 
steeds meer verbetert. Het kan 
daarom voorkomen  

dat enkele woorden of zinnen 
soms een beetje vreemd worden 
weergegeven. In de loop van de 
tijd zal de ondertiteling steeds 
beter worden.

Live meekijken
Alle raadsvergaderingen en  
oriënterende rondes zijn openbaar 
dus wij nodigen u van harte uit om 
een keer een vergadering bij te 
wonen. U kunt ook live meekijken 
vanuit huis via https://hardenberg.
raadsinformatie.nl/live.


