gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst De Ontmoeting
Dinsdag 17 november 2020
19.30 uur
Digitale vergadering via MS Teams
Live te volgen via https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl
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, vinden De Ontmoetingen in november digitaal plaats.
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 maandag 16 november 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, 3 en 4 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. Zienswijze inkoopkader jeugdhulp 2022 en verder
19.45 – 20.05 uur
Doel: informeren en opiniëren raadsfracties
Het huidige Inkoopkader jeugdhulp (2018-2021) Zuid-Holland Zuid loopt op 31 december 2021 af.
De afgelopen maanden heeft een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Service
Organisatie Jeugd en van de betrokken gemeenten, gewerkt aan een concept-inkoopkader
Jeugdhulp 2022 en verder voor de regio Zuid-Holland Zuid’. Door middel van een zienswijze kan de
gemeenteraad haar lokale beleid spiegelen aan het regionale inkoopkader. Daarnaast kunnen
punten van zorg worden gedeeld die meegenomen kunnen worden in de inkoopstrategie.

De aanvangstijden en behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief.

3. Zienswijze Governance jeugd
20.05 – 20.25 uur
Doel: informeren en opiniëren raadsfracties
Eerder dit jaar is de bestuursopdracht herijking Governance Jeugdzorg ZHZ vastgesteld. Eind maart
is Andersson Elffers Felix (AEF) gestart met deze opdracht. Op 10 december zal het Algemeen
Bestuur een definitief besluit nemen over het Governance onderzoek jeugd. Door middel van een
zienswijze kan de gemeenteraad zijn visie delen op dit voorgenomen besluit.
Schorsing: 20.25 – 20.35 uur
4. Lokale visie sociaal domein
20.35 – 21.20 uur
Doel: informeren en opiniëren raadsfracties
Eén van de openstaande punten uit het collegeprogramma is het vaststellen van een integrale
lokale visie sociaal domein als richtinggevend kader voor de komende periode. Tijdens deze
bijeenkomst wordt een presentatie gegeven en wordt de visie besproken met de gemeenteraad en
andere aanwezigen.

De aanvangstijden en behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief.
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