
 
 U KUNT

INSPREKEN
Wilt u iets vertellen aan de gemeenteraad over een onderwerp? 

Dan kunt u inspreken tijdens een vergadering.

•  Bij een raadsvergadering kunt u inspreken over een onderwerp  

dat op de agenda staat.

•  Bij een oriënterende ronde hoeft het onderwerp niet per se  

op de agenda te staan. 

U kunt zich aanmelden bij de griffie, tot 15.00 uur op de dag van  

de vergadering. Bel met 0523 - 289 206 of 594. Of mail naar  

griffie@hardenberg.nl. Spreekt u in, dan is het goed 

om te weten dat we de verga-

deringen live uitzenden via 

internet. De opnames blijven 

online staan.
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Volg ons ook via

 Facebook: Gemeentehardenberg Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg

Alle informatie  
en documenten vindt u via  
www.gemeenteraad
hardenberg.nl  
of scan de QR-code.

Mailservice

Wilt u deze raadspagina per mail ontvangen?  
Dat kan! Stuur een mailtje naar raadspagina@hardenberg.nl. 
Dan sturen wij u een pdf van deze pagina per mail, 
op de woensdag dat deze in De Toren staat.

Raadsvergadering
Dinsdag 25 oktober | 16.00 uur 

pauze van 18.00 - 19.00 uur

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Spreekrecht 

MENINGSVORMEND

4. 2e bestuursrapportage 2022, 8e wijziging begroting 2022 

en 1e wijziging begroting 2023

5. Nota Grondexploitatie 2023

6. Begroting 2023

7. Voorstellen aanvullend budget begroting 2023

8. Uitwerking septembercirculaire

9. Treasurystatuut 2023

10. Rondvraag

11. Sluiting
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Op dinsdag 25 oktober vergadert de 
gemeenteraad tijdens een oriënterende ronde
De vergadering is openbaar en begint dit keer om 16.00 uur. Tussen 18.00 – 19.00 uur is er een pauze.
U bent van harte welkom in het gemeentehuis. U kunt de vergadering ook gemakkelijk online volgen 
vanuit huis. Wilt u inspreken? Dat kan. Meld u dan vooraf aan bij de griffie. U leest onderaan deze 
pagina hoe u dat doet. 
 
Deze oriënterende ronde staat in het teken van de begroting 2023. Dit is de voorbereiding voor de raadsver-
gadering van 8 november. Omdat er veel te bespreken is, begint deze oriënterende ronde al om 16.00 uur. 

Een paar onderwerpen die op de agenda staan leggen we hieronder uit.

Begroting
De begroting gaat over de plannen 
en ambities voor het volgende jaar. 
Er staat in wat die plannen gaan 
kosten en hoe de gemeente dat 
gaat betalen. In de begroting voor 
2023 zijn enkele ambities uit het 
coalitieakkoord 2022-2026 
verwerkt. De begroting heeft een 
positief saldo van een half miljoen 
euro. Ook in de jaren daarna houdt 
de gemeente geld over. Het geld 
dat de gemeente overhoudt, gaat 
naar de algemene reserve: de 
spaarpot van de gemeente. Die 
groeit in de komende jaren naar 
ongeveer 98 miljoen euro. 
De begroting wordt elk jaar door 
de gemeenteraad vastgesteld in 
november. De raad bespreekt het 
voorstel van het college eerst in 
een oriënterende ronde.

2e Bestuursrapportage 
In een Bestuursrapportage 
informeert het college van 
burgemeester en wethouders 
de gemeenteraad over de onder-
werpen die zijn afgesproken in 
de begroting. Twee keer per jaar 
maakt het college een 
Bestuursrapportage voor de 
gemeenteraad. De raad behandelt 
de 1e rapportage altijd in mei/juni 
en de 2e in oktober/november.
Het college vertelt hoe het gaat 
en of alles volgens plan verloopt. Of 
er afwijkingen zijn in de financiën of 
dat er andere keuzes zijn gemaakt. 
De raad stemt in met deze rappor-
tage. Ook kan zij het college vertel-
len waar zij het niet mee eens zijn 
en waar het college dingen toch 
anders moet doen. Hier gaat het 
college dan weer mee aan de slag.

Nota Grondexploitatie 2023 
Elk jaar wordt een Nota 
Grondexploitatie gemaakt. 
In de Nota Grondexploitatie staat 
hoe het gaat met het gemeentelijk 
Grondbedrijf. Het gemeentelijk 
grondbedrijf is de afdeling 
die gaat over aankoop en verkoop 
van (bouw)grond. In het gemeen-
telijk grondbedrijf gaat veel geld 
om. Daarom wordt uitgebreid 
verteld over de aan- en verkopen 
die eraan komen. Wat het resul-
taat is en wat de risico’s zijn. Ook 
wordt een doorkijk gemaakt naar 
de ambities voor de toekomst. De 
gemeenteraad stelt elk jaar bij de 
vaststelling van de Begroting ook 
de Nota Grondexploitatie vast.

Taken van de gemeenteraad
Beslissen over plannen en 
regels van de gemeente. 
Controleren of de burge-
meester en wethouders hun 
werk goed doen.

Tijdens een oriënterende ronde 
bespreken de raadsleden onder-
werpen, die later terugkomen in 
een raadsvergadering. In een 
raadsvergadering bespreekt de 
raad ook onderwerpen en neemt 
er een besluit over.

Gemeenten maken ieder jaar een begroting. Daarin staat welke plannen ze voor het volgende jaar hebben 
en wat die plannen kosten. De gemeente mag niet te veel uitgeven. De gemeenteraad beslist of ze akkoord 
gaat met de begroting. De begroting is dus een belangrijk onderwerp voor raadsleden om hun taak uit te 
oefenen.


