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

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

Bestemmingsplan “Bestemmingsplan 
Buitengebied Hardenberg, Landgoed De Groote 
Scheere” 
De eigenaar van het landgoed wil het bestemmings-
plan voor Landgoed De Groote Scheere graag 
aanpassen. Er zijn nu 6 verschillende bestemmings-
plannen voor het gebied. Hier komt 1 bestemmings-
plan voor terug. In dit nieuwe bestemmingsplan wordt 
de huidige situatie vastgelegd en aangevuld met een 
aantal nieuwe zaken. Zoals een buurtschuur en een 
woonbestemming voor het perceel Scheerseweg 1 in 
Holthone.

De raad besprak dit nieuwe bestemmingsplan tijdens 
de oriënterende ronde van 27 september. Nu staat 
het als ‘hamerstuk’ op de agenda. Dat betekent dat 
de raad het niet meer hoeft te  bespreken en het 
bestemmingsplan gaat vaststellen. 

Politiek debat over maatregelen 
energiearmoede en koopkrachtverlies
Tijdens de oriënterende ronde van 13 september is 
afgesproken om na Prinsjesdag te debatteren over 
wat we als gemeente nog (meer) kunnen doen tegen 
energiearmoede en verlies van koopkracht van onze 
inwoners. Er is geen raadsvoorstel. Wel zijn er 
overzichten van de regelingen voor minima, 
energiebesparing en energietoeslagen. Ook is er een 
analyse wat de Miljoenennota betekent voor de 
gemeente Hardenberg. De raadsleden gaan daarover 
dus met elkaar in gesprek in de oriënterende ronde 
van 11 oktober. 
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 Facebook: Gemeentehardenberg

Volg ons ook via

Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg

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

Op dinsdag 11 oktober vergadert de gemeenteraad 

tijdens een oriënterende ronde en een raadsvergadering

Beide vergaderingen zijn openbaar. De raadsvergadering begint om 19.00 uur. De oriënterende ronde 
start aansluitend om ongeveer 19.30 uur. 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.  

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 11 oktober 2022 | 19.00 uur 
 
1. Opening en mededelingen
2. Actuele vragenronde
3. Vaststelling agenda
4. Spreekrecht agendapunten
5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 27 september 2022
 HAMERSTUKKEN
1.  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Bestemmingsplan 

Buitengebied Hardenberg, Landgoed De Groote Scheere” 
2. Rondvraag
3. Sluiting

Oriënterende ronde
Dinsdag 11 oktober 2022 |  rond 19.30 uur aansluitend aan 
raadsvergadering
 
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht
 MENINGSVORMEND
4.  Politiek debat over maatregelen energiearmoede en 

koopkrachtverlies 
5. Rondvraag
6. Sluiting

 
 U KUNT

INSPREKEN

Wilt u iets vertellen aan de gemeente-
raad 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 94. Of mail naar 
griffie@hardenberg.nl. Spreekt u in, 
dan is het goed om te weten dat 
we de vergaderingen live uitzenden 
via internet. De opnames blijven 
online staan.
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