
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

  

 

 

 

Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit 

 

Donderdag 31 oktober 2019 

19.30 uur 

Raadzaal 

Voorzitter: Arjan Meerkerk 

 

Het Debat 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

 
3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 19 september 2019 (deel A) 

 

4. Vragenkwartiertje 

19.35 – 19.50 uur 

Deelnemers aan Het Debat (raads- of burgerleden) kunnen vragen stellen aan een lid van het 

college of een ander lid van de raad, maar uitsluitend over belangrijke, actuele onderwerpen. 

 

5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen  
19.50 – 20.05 uur  

De vertegenwoordigers van de diverse (lokale en regionale) organen en/of gemeenschappelijke 

regelingen geven tijdens dit agendapunt een terugkoppeling van belangrijke informatie. 

 

6. Spelregels Maatschappelijke Agenda (MAG) – op verzoek van fractie T@B 

20.05 – 20.35 uur 

De fractie T@B is het niet eens met de extra spelregel die is toegevoegd. Geld van te voren 

toezeggen, zonder een aanvraag met een (extra) maatschappelijk doel, draagt volgens de T@B 

niet bij aan de MAG, maar is conform het oude systeem. Zij willen dit in een Debat verder ter 

discussie brengen om te horen hoe de andere partijen hierover denken. 

 

7. Najaarsnota 2019 

20.35 uur – 21.25 uur  

De Najaarsnota 2019 vormt een belangrijke graadmeter voor de voortgang van de begroting van 

het lopende jaar. Dat komt omdat de voorliggende najaarsnota ingaat op de stand van zaken van 

de beleidsvoornemens, de exploitatiebudgetten en de investeringskredieten uit de Begroting 2019. 

De raad wordt gevraagd de Najaarsnota 2019 vast te stellen. 

 

Schorsing: 21.25 – 21.35 uur 

 

Het Besluit 

 

8. Heropening  

21.35 uur 

 

9. Vaststellen agenda van Het Besluit 

 

10. Vaststellen concept-besluitenlijst 19 september 2019 (deel B) 
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11. Invullen rekenkamerfunctie in Hardinxveld-Giessendam 

a. besluitvorming 

b. beëdiging plv. directeur, mevrouw N.S. Huis in 't Veld 

 

12. Najaarsnota 2019 

 
13. Bedrijveninvesteringszone Centrumgebied Hardinxveld-Giessendam 

 
14. Concept-zienswijze op de tweede herziening van het Regionaal Risicoprofiel van de 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) 

 
15. Benoeming lid van de Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs (OVO) 

Willem de Zwijger College 

 

16. Sluiting 


