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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 594 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. De vergadering wordt live uitgezonden via internet. 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. U kunt de stukken die bij de agenda horen vinden op www.gemeenteraadhardenberg.nl.

Volg ons ook via

Facebook: Gemeentehardenberg 

 Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg
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Gemeente Hardenberg krijgt een nieuwe 
accountant
Op 6 juli jl. is het contract met accountant Baker Tilly beëindigd. De gemeente moest hierdoor opnieuw 
een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen om een nieuwe accountant voor de controle vanaf 
het boekjaar 2021 te kunnen aanstellen. Het aanbestedingsproces is doorlopen en nu wordt de raad 
voorgesteld de opdracht voor uitvoering van de accountantsdiensten vanaf het boekjaar 2021 te 
gunnen aan Astrium Accountants. Op 12 oktober neemt de raad hierover een besluit.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om hun jaar-
rekening te laten controleren door een accountant. 
Naast de verplichting is het voor de gemeente 
Hardenberg een pré om een goede samenwerking 
met een accountant te hebben. De accountant kan 
immers meedenken in de ontwikkelingsgang van 
de gemeente en kan signaleren op risico’s en wijzen 
op ondoelmatigheden en adviseren. Accountants 
beschikken over de kennis en inzicht in de laatste 

trends op het gebied van financiën en verant-
woording. 
De accountant ondersteunt de gemeenteraad in 
zijn controlerende rol. Het is dan ook de gemeente-
raad die de accountant aanstelt. De belangrijkste 
controle is de controle op de jaarrekening. Hierin 
legt het college verantwoording af over afgesproken 
doelstellingen en financiële afspraken die in de 
begroting zijn vastgesteld. 
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Raadsvergadering 

Op 12 oktober vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering 
vindt plaats in de raadzaal en begint om 19.00 uur. 

1.  Opening en mededelingen

2.  Actuele vragenronde

3.  Vaststelling agenda

4.  Spreekrecht agendapunten

5.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 september 2021

BESPREEKSTUKKEN

6.   Vaststelling bestemmingsplan ‘Hardenberg, Hessenweg 7’ 

(locatie voormalige horecabedrijf De Bokkepruik)

7. HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK)

8.  Regionale visie jeugdhulp IJsselland 2021 - 2025

9.  Verordening reclamebelasting Dedemsvaart 2022

10.  Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Hardenberg 2022-2026

11.  Lijst ingekomen stukken raadsvergadering d.d. 12 oktober 2021

12.  Rondvraag

13.  Sluiting

U KUNT
INSPREKEN

Bij de vergadering van 12 oktober is het publiek weer van harte welkom! De raadsleden zullen weer allemaal in de kring 
plaatsnemen, waardoor de publieke tribunes vrij zijn. Eén van de tribunes wordt ingericht op 1,5 meter afstand, voor 
mensen die hier behoefte aan hebben. De vergadering is uiteraard ook live te volgen via de website.


