
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

 

  

      

 

Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst De Ontmoeting 

 

Donderdag 24 september 2020 

19.30 uur 

Locatie: Restaurant Kampanje, Troelstrastraat 5, 3371 VJ Hardinxveld-Giessendam 

Voorzitter: Peter aan de Wiel 

 

De gemeenteraad wil graag weer fysiek vergaderen om in contact te komen met inwoners en 

andere belangstellenden. Daarom komt de raad op 24 september a.s. weer op locatie bijeen, 

waarbij ook publiek en pers van harte welkom zijn. Hieraan zijn wel beperkingen verbonden. Door 

de RIVM-maatregelen zijn er minder plaatsen beschikbaar voor publiek. Als u aanwezig wilt zijn 

verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden bij de griffie via griffie@hardinxveld-

giessendam.nl 

 

Zoals vermeld worden de maatregelen van het RIVM in acht genomen. Personen met (milde) 

gezondheidsklachten zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoest of verhoging blijven thuis.  

 

Afhankelijk van de ervaringen en van de richtlijnen van het RIVM wordt per maand en per 

vergadering bekeken of de raad digitaal of fysiek zal vergaderen. 

 

Omdat de raad weer fysiek bijeenkomt, is het niet mogelijk om deze Ontmoeting online te bekijken 

of te beluisteren. 

 

DE OPENBARE ONTMOETING 

 

1. Spreekrecht voor het publiek 

19.30 – 19.45 uur 

Het spreekrecht biedt de gelegenheid om in te spreken over een onderwerp naar keuze. Iedere 

inspreker kan vijf minuten spreken over een onderwerp naar keuze. Als u gebruik wilt maken van 

het spreekrecht, geef dit dan minstens 4 uur voor aanvang van De Ontmoeting bij de griffie aan  

(t. 14 0184 of griffie@hardinxveld-giessendam.nl). 

 

2. Presentatie rapport rekenkamer onderzoek inwoner- en overheidsparticipatie 

19.45 – 20.45 uur 

Doel: informeren 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft sinds vorig jaar een rekenkamer die 

onafhankelijk onderzoek uitvoert naar het beleid van de gemeente. In het eerste onderzoek stond 

inwoner- en overheidsparticipatie centraal. Dit onderzoek is afgerond en de directeur van de 

rekenkamer, mevrouw Hélène van Rijnbach- de Groot, presenteert samen met de coördinator van 

de rekenkamer, mevrouw Elsemiek Smits- Muis, de uitkomsten hiervan. 

 

Schorsing: 20.45 – 21.00 uur 

 

3. Bespreking analyserapport afvalinzameling Waardlanden 

21.00 – 22.00 uur 

Doel: informeren en opiniëren 

De projectgroep 'Nieuw afval-en grondstoffenbeleid' heeft aanbevolen om het analyserapport over 

de huidige afvalinzameling met de deelnemende gemeenteraden te bespreken. Tijdens deze 

bijeenkomst worden de uitkomsten toegelicht en heeft de raad de mogelijkheid om te reageren. 
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4. Toelichting bewonersonderzoek buitenzwembad De Duikelaar 

22.00 – 22.45 uur 

Doel: informeren 

Medio mei van dit jaar is de gemeenteraad via een informatienota op de hoogte gebracht van een 

behoefteonderzoek naar een buitenbad in verband met een vanuit de markt geïnitieerde 

herontwikkeling van het buitenterrein van zwembad De Duikelaar. Het OnderzoeksCentrum 

Drechtsteden (OCD) heeft dit onderzoek in de afgelopen periode uitgevoerd aan de hand van de 

volgende onderzoekvraag: "Hebben de inwoners van Hardinxveld-Giessendam behoefte aan een 

buitenbad en zo ja, aan welke vereisten moet dat buitenbad dan voldoen?" Tijdens deze 

bijeenkomst worden door het OCD de bevindingen van het onderzoek toegelicht.  

 

De inwoners die hebben meegedaan aan het onderzoek en hebben aangegeven dat ze op de 

hoogte willen blijven van het project ontvangen binnen 4 weken na de Ontmoeting een nieuwsbrief 

over het onderzoek. Op de gemeentelijke website zal ten behoeve van de overige inwoners ook 

aandacht aan deze nieuwsbrief worden besteed. 


