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Kadernota 2022
De gemeenteraad van Hardenberg bespreekt dinsdag 8 juni de Kadernota 2022. De Kadernota geeft 
richting aan de ontwikkelingen en het beleid voor de gemeente Hardenberg in de komende jaren. 
Daarmee vormt de Kadernota een belangrijke leidraad voor het opstellen van de begroting voor 2022.

De gemeente Hardenberg staat er financieel goed 
voor. Dat concludeert het college van B&W in de 
Kadernota 2022. Het college van B&W wil zich 
richten op een goede bereikbaarheid van de 
gemeente Hardenberg, duurzaamheid, de ontwikke-
ling van de centra en sporten & gezondheid. Ook 
vindt het college het belangrijk dat alle inwoners 
volwaardig kunnen meedoen in onze samenleving.

Naast deze lopende investeringen zet het college 
van B&W een aantal extra accenten in deze 
kadernota.

Een greep uit de voorstellen:
•  De vraag naar woningen blijft hoog. Daarom wil 

het college ook na 2025 sneller meer woningen 
bouwen. Er is ook veel vraag naar bedrijfskavels 
en hiervoor zijn nieuwe plekken nodig. Het 
college wil investeren in het vinden en ont-
wikkelen van nieuwe plekken om woningen 
en bedrijven te bouwen.

•  De plannen op het gebied van verkeersveiligheid 
worden uitgewerkt in een Gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoerplan. Het college stelt voor om geld 
te reserveren voor het uitvoeren van verkeers-
veiligheidsmaatregelen.

•  Het college wil inwoners met dementie in de 
eigen omgeving te ondersteunen met een 
daginvulling. Het gaat om mensen voor wie 
dagbesteding nog een brug te ver is. Hiermee 
worden ook de mantelzorgers ondersteund.

•  De centra van de verschillende kernen van de 
gemeente Hardenberg zijn belangrijk. Daarom wil 
het college blijven investeren in het centrum van 
Hardenberg met haar streekfunctie, maar ook in 
de centra van de verschillende kernen. 

De gemeenteraad bespreekt de Kadernota op 8 juni 
in de oriënterende ronde en op 22 juni in de raads-
vergadering. Als de gemeenteraad instemt met de 
voorstellen uit de Kadernota, verwerkt het college 
de voorstellen in de begroting voor 2022.
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Oriënterende ronde 

Op 8 juni 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.  1e bestuursrapportage 2021 Hardenberg annex 6e

 begrotingswijziging 2021

5.  Kadernota 2022.

6.  Rondvraag

7.  Sluiting  


