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Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst De Ontmoeting 

 

Donderdag 15 oktober 2020 

19.30 uur 

Virtueel gemeentehuis; digitale vergadering via MS Teams 

Voorzitter: Arjan Meerkerk 

 

Er wordt steeds per maand en per vergadering bekeken of de raad digitaal of fysiek zal 

vergaderen. Doordat de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) 

terug te dringen zijn aangescherpt, zal De Ontmoeting deze maand digitaal plaatsvinden. De 

bijeenkomst is live te volgen via https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl   

 

Tijdens De Ontmoeting mag iedereen meepraten. Om dit in de digitale vergadering zo goed 

mogelijk te organiseren, kunnen inwoners/belangstellenden als volgt deelnemen: 

 

Meepraten? Als u wilt meepraten dan kunt u zich tot woensdag 14 oktober 17.00 uur bij de griffie 

aanmelden via griffie@hardinxveld-giessendam.nl. U wordt dan voor aanvang van de bijeenkomst 

toegevoegd als deelnemer aan de digitale vergadering. 

 

Vragen? Vragen over agendapunt 2 en 3 kunt u vooraf of tijdens de vergadering stellen bij de 

griffie via griffie@hardinxveld-giessendam.nl. De voorzitter kan uw vraag dan inbrengen onder 

vermelding van uw naam. 

 

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. Toelichting burgerinitiatief 'Structureel buurthuis Boven-Hardinxveld' 

19.45 – 20.00 uur 

Doel: informeren 

Inwoners van Hardinxveld-Giessendam kunnen op grond van de verordening burgerinitiatief een 

voorstel aan de raad voorleggen met als doel het op directe wijze aan raadsleden duidelijk maken 

hoe iets beter kan.  

Mevrouw Maas, mevrouw Van der Linden en mevrouw Littel hebben namens de activiteitengroep 

Boven-Hardinxveld, Buurt Bestuurt en Servanda op 1 oktober een dergelijk initiatief ingediend. Het 

betreft een aanvraag voor een structureel buurthuis in Boven-Hardinxveld. Besloten is het 

ingediende burgerinitiatief toe te laten en te plaatsen op de agenda van De Ontmoeting. Tijdens 

deze bijenkomst krijgen de initiatiefnemers nogmaals de gelegenheid om hun burgerinitiatief 

mondeling toe te lichten. Tevens kunnen er vragen aan hen worden gesteld. 

 

Schorsing: 20.00 – 20.15 uur 
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3. Presentatie Ontwikkelingen en lokale visie Beschermd Wonen en Opvang 

20.15 – 21.15 uur 

Doel: informeren en opiniëren  

Op dit moment zijn Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang nog taken van 

centrumgemeenten, maar dit gaat in de (nabije) toekomst veranderen. Beschermd Wonen 

ondergaat een transformatie en wordt vanaf 1 januari 2022 doorgedecentraliseerd. De 

ontwikkelingen zijn van invloed op ons lokale beleid en uitvoering. Met een lokale visie dragen we 

onze standpunten uit en creëren we draagvlak voor verdere uitvoeringskeuzes in de 

doordecentralisatie en transformatie van Beschermd Wonen en Opvang. 


