
 
 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 vergaderingen live 
uitzenden via internet. De 
opnames blijven online staan.
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Volg ons ook via

 Facebook: Gemeentehardenberg Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg

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 22 november 2022 | 19.00 uur 
1. Opening en mededelingen
2. Actuele vragenronde
3. Vaststelling agenda
4. Spreekrecht agendapunten
5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 8 november 2022
 HAMERSTUKKEN 
6. Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 

‘Buitengebied Hardenberg, naast Hoogenweg 32 Hoogenweg’
7. Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 

Buitengebied Hardenberg, Broekdijk 81/81a, Bruchterveld en 
Kanaalweg Oost tussen 53 en 54, Bergentheim 

8. Rondvraag
9. Sluiting

Oriënterende ronde
Dinsdag 22 november 2022 | ± 19.30 uur
aansluitend aan raadsvergadering
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3.  Spreekrecht 

MENINGVORMEND
4. Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen
5. Vaststellen verordeningen Wmo en Jeugdhulp 2023
6. Vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, 

Haarweg tussen 24 en 28 en Brinkweg 2/2a Bergentheim’ 
7. Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 

Hardenberg 2019
8. Rondvraag
9. Sluiting
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Op dinsdag 22 november vergadert de 
gemeenteraad tijdens een oriënterende ronde 
en een raadsvergadering
De vergaderingen zijn openbaar. We beginnen om 19.00 uur met de raadsvergadering. Meteen na de 
raadsvergadering start de oriënterende ronde. We verwachten rond 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.  

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

Het ongewijzigd vaststellen van 
het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Hardenberg, naast 
Hoogenweg 32 Hoogenweg’ 
(bouw extra woning)
Naast Hoogenweg 32 wil de 
eigenaar van de grond een 
woning bouwen. Volgens het 
huidige bestemmingsplan mag 
dat niet. Er is gekeken of er toch 
mogelijkheden zijn volgens de 
Buurtschappennota. Daarin staan 
regels over het bouwen in kleinere 
kernen. Volgens die regels zou de 
bouw van de woning kunnen. Het 
bestemmingsplan is daarom 
aangepast. Het nieuwe bestem-
mingsplan heeft ter inzage 
gelegen. Er zijn geen reacties 
binnengekomen. De gemeente-
raad kan het bestemmingsplan 
daarom nu definitief vaststellen.

Vaststellen verordeningen 
Wmo en Jeugdhulp 2023 
Voor een goede uitvoering van de 
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) en de Jeugdwet stelt 
iedere gemeente regels vast. Deze 
regels noemen we verordeningen. 
Landelijke wetten worden in de 
loop van de tijd aangepast. 
Daarom moeten ook de verorde-
ningen van de gemeente worden 
aangepast. Voor deze verordenin-
gen over de Wmo en Jeugdhulp is 
advies gevraagd van de 
Hardenbergse Participatieraad. 
Met dit raadsvoorstel worden de 
nieuwe verordeningen vastge-
steld, en de oude verordening 
ingetrokken. 

Wijzigen Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente 
Hardenberg 2019 
In de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staan de 
gemeentelijke regels op het 
gebied van openbare orde en 
veiligheid. Elke gemeente heeft 
een eigen APV. In de huidige APV 
staan een aantal dingen die niet 
(meer) kloppen. Bijvoorbeeld door 
wetgeving die is veranderd. In dit 
voorstel staan daarom wijzigingen 
op het gebied van alcohol en 
roken en een aantal tekstuele 
wijzigingen.

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

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.

Alle informatie en documenten vindt u via  
www.gemeenteraad hardenberg.nl  
of scan de QR-code.
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Gemeenteraad Hardenberg stelt 
begroting 2023 definitief vast
Tijdens de raadsvergadering van 8 november 2022 heeft onze 
gemeenteraad de Begroting 2023 definitief vastgesteld. Met 32 
stemmen voor en 1 stem tegen werd de begroting aangenomen. 

De voorstellen voor aanvullend 
budget werden unaniem aange-
nomen. Met moties en amende-
menten  werden verschillende 
wijzigingen voorgesteld. Zo komt 
er bijvoorbeeld een noodfonds 
van 5 miljoen euro voor 
inwoners, verenigingen en 
maatschappelijke instellingen. 
Dit noodfonds is er voor de 
problemen door de gestegen 
energiekosten.

Wat is een motie en wat is een 
amendement
Met moties en amendementen 

kan de gemeenteraad invloed 
uitoefenen op de plannen van het 
college van burgemeester en 
wethouders. Met een motie 
spreekt de raad een oordeel uit, of 
doet een verzoek aan het college. 
Met een amendement wordt een 
besluit gewijzigd. Deze moties en 
amendementen kunnen door alle 
raadsleden worden ingediend. 
Andere raadsleden of politieke 
partijen kunnen aansluiten om een 
meerderheid van stemmen te 
krijgen.
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Kom naar De Democratiefabriek en leer meer over democratie 
Interactieve tentoonstelling in het gemeentehuis 
Zaterdag 19 november tussen 9.00 – 12.00 uur.

Kom naar het gemeentehuis voor de interactieve tentoonstelling De 
Democratiefabriek. Met machines, apparaten en gereedschappen leer je 
meer over wat democratie is en hoe het werkt. Ook leer je meer over 
jezelf en het vormen van je eigen mening. 

•	 	Je	kunt	starten	tussen	9.00	en	12.00	uur.	
•	 	Het	duurt	ongeveer	1	uur	om	alle	opdrachten	te	doen.
•	 	Meedoen	is	gratis.
•	 	Er	zijn	verschillende	routes	voor	verschillende	leeftijden.
•	 	Voor	kinderen	en	jongeren	vanaf	10	jaar.	Jongere	broertjes	of	zusjes	

kunnen natuurlijk ook meekomen.
•	 	Kinderen	onder	12	jaar	alleen	onder	begeleiding	van	volwassenen.

DE DEMOCRATIEFABRIEK
In een democratie kunnen verschillende mensen in vrede samenleven omdat ze afspreken dat ze conflicten zonder geweld zullen oplos-
sen. Democratie is een uitvinding van mensen en niet perfect. Iedereen is nodig om te bouwen aan een vreedzame, democratische 
maatschappij. In de interactieve tentoonstelling De Democratiefabriek ontdekken kinderen en jongeren wat democratie is en hoe zij zich 
daarvoor kunnen inzetten. De democratiefabriek is ook voor volwassenen interessant!

Meedoen  Meedoen  
is gratis!is gratis!


