
BIJLAGE 1: NORMENKADER GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM RECHTMATIGHEID 2021

Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

Treasurybeheer  Wet financiering decentrale 
overheden

 Treasurystatuut

Arbeidsvoorwaarden  Ambtenarenwet  Bezoldigingsverordening 1991



Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

en personeelsbeleid  Fiscale wetgeving
 Sociale verzekeringswetten
 CAR / UWO
 Pensioenwetgeving

 Organisatiebesluit
 Vervoersregeling
 Vergoedingsregeling
 Reiskostenregeling Burgemeester en Wethouders
 Verordening regelende het presentiegeld voor de leden van 

de stembureaus
 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden Hardinxveld-Giessendam 2017



Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

 Verordening werkgeverscommissie
 Sociaal plan
 Garantieregelingen Hardinxveld-Giessendam

Inkopen en 
contractbeheer

 EU-aanbestedingsregels
 Aanbestedingswet

 

2. Leven, reizen en Burgerlijke stand en  Burgerlijk wetboek  Legesverordening 2021



Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

documenten afgifte documenten  Gemeentewet
 Wet GBA
 Wet rechten burgerlijke stand
 Paspoortwet

 Verordening basisregistratie personen van de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam

3. Openbare orde en 
veiligheid

Handhaving  Gemeentewet
 Algemene wet bestuursrecht
 Winkeltijdenwet

 Algemene plaatselijke verordening Hardinxveld-
Giessendam

 Verordening Binnentreden ter uitvoering van 



Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

 Drank- en horecawet noodverordening
 Drank- en horecaverordening van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Verordening winkeltijden gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Noodverordening Covid-19 – 14 oktober 2020

Brandweer en 
rampenbestrijding

 Brandweerwet 1985



Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

Gebruiksvergunningen  Gemeentewet
 Brandweerwet 1985

 Brandveiligheidsverordening 2012

4. Verkeer en vervoer Wegenbeheer  Wegenverkeerswet 1994
 Wegenwet
 Besluit administratieve 

bepalingen wegverkeer
 Wet personenvervoer

 Reglement verkeerscommissie 2009



Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

Havenbeheer  Binnenschepenwet  Verordening vaarwegen Hardinxveld-Giessendam
 Havenverordening Hardinxveld-Giessendam
 Verordening haven- en kadegeld 2021

5. Ondernemen en 
bedrijvigheid

Marktgelden  Gemeentewet  Marktverordening Hardinxveld-Giessendam
 Verordening marktgelden 2021
 Reglement marktcommissie Hardinxveld-Giessendam
 Reglement draagvlakmeting BIZ Nieuweweg



Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

 Verordening Bedrijveninvesteringszone Nieuweweg

6. Scholing Verzorging basis- en 
speciaal onderwijs

 Wet primair onderwijs
 Wet op de basiseducatie
 Wet gemeentelijk onderwijs 

Achterstandenbeleid
 Opleidingen allochtone 

levende talen

 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs  gemeente 
Hardinxveld-Giessendam 2015

 Verordening leerlingenvervoer gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Nadere regels leerlingenvervoer gemeente Hardinxveld-
Giessendam



Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

 Wet Passend Onderwijs  Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente 
Hardinxveld-Giessendam

 Verordening materiële gelijkstelling onderwijs gemeente 
Hardinxveld-Giessendam

Verzorgen voortgezet 
onderwijs

 Wet op het voortgezet 
onderwijs

 Wet educatie- en 
beroepsonderwijs



Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

7. Samenleven Cultuur en lokale 
media

 Mediawet
 Wet op het specifiek 

cultuurbeleid

 Maatschappelijke Agenda (MAG)

Vreemdelingenzaken  Vreemdelingenwet

Integratie  Wet inburgering



Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

 Regeling opvang asielzoekers
 VVTV

8. Werk en inkomen Sociale 
inkomensvoorzieninge
n

 Wet maatschappelijke 
ondersteuning

 Participatiewet
 Sociale en Fiscale wetgeving

 Verordening kwijtschelding 2021



Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

 Wet Inkomensvoorziening 
Kunstenaars

 Wet op het kredietbeheer

9. Zorg en Welzijn Algemeen welzijn en 
sport

 Welzijnswet
 Wet Markt en Overheid

 Maatschappelijke Agenda (MAG)
 Verordening tarieven sportaccommodaties 2021


Gehandicaptenzorg  Wet Maatschappelijke  Verordening MO Hardinxveld-Giessendam



Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

ondersteuning
 Zorgwet

 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Hardinxveld-
Giessendam

 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 
Hardinxveld-Giessendam

 Verordening beschermd wonen en opvang gemeente 
Hardinxveld-Giessendam 2017

Kinderopvang en  Wet basisvoorziening  Gewijzigde Verordening jeugdhulp gemeente Hardinxveld-



Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

Jeugdzorg kinderopvang (incl. 
peuterspeelzalen)

 Algemene wet bijzondere 
ziektekosten

 Jeugdwet

Giessendam
 Beleidsregels bij de toepassing van de verordening 

jeugdhulp
 Nadere regels jeugdhulp gemeente Hardinxveld-

Giessendam 2018
 Verhuiskostenvergoedingsverordening
 Verordening burgerparticipatie Sociaal Domein



Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

10. Volksgezondheid 
en milieu

Afvalstoffenbeheer  Wet milieubeheer  Destructieverordening
 Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Verordening afvalstoffenheffing 2021
 Uitvoeringsbesluit (revisie 2018) afvalstoffenverordening 

2014 van de gemeente Hardinxveld-Giessendam

Rioolbeheer  Wet milieubeheer  Verordening rioolheffing 2021



Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

 Wet op de waterhuishouding
 Waterleidingwet

Milieubeheer  Wet belastingen op 
milieugrondslag

 Wet milieubeheer

 Geurverordening gemeente 
Hardinxveld-Giessendam 2017

Grafrechten  Gemeentewet  Verordening lijkbezorgingsrechten 2021



Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

 Wet op de lijkbezorging  Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 
Hardinxveld-Giessendam

11. Bouwen, wonen 
en gebruiken

Grondexploitatie  Wet ruimtelijke ordening
 Besluit op de ruimtelijke 

ordening
 Wet Markt en overheid

 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in 
planschade

 Verordening tot wijziging drempelbedrag planschade



Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

Intensivering Stedelijke 
Vernieuwing

 Wet ISV

Telecommunicatie  Telecommunicatiewet  Telecommunicatieverordening gemeente Hardinxveld-
Giessendam

Wonen, economie en 
beheer gemeentelijke 
panden en 

 Leegstandswet
 Woningwet
 Huurprijzenwet woonruimte

 Bouwverordening
 Huisvestingsverordening Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

gemeente Hardinxveld-Giessendam 2015



Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

accommodaties  Huisvestingswet
 Huurwet
 Huursubsidiewet
 Besluit woninggebonden 

subsidies
 Wet bevordering eigen 

woningbezit
 Wet Markt en Overheid

 Erfgoedverordening 2010 gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten
 Verordening VROM Startersleningen
 Gemeentelijke uitvoeringsregels startersleningen 
 Verordening Stimuleringsregeling funderingsherstel 

gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en 



Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

 Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht (Wabo)

handhaving omgevingsrecht gemeente Hardinxveld-
Giessendam

Woonwagens  Woningwet
 Wet Markt en Overheid

 Verordening op het gebruik van standplaatsen voor 
woonwagens

 Verordening staangeld 
 Tarieventabel staangeld 2014



Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

12. Woonomgeving Groenbeheer  Boswet
 Kaderwet LNV-subsidies 
 Wet Markt en Overheid

 Beleidsnota snippergroen en reststroken

Financiering en 
algemene 
dekkingsmiddelen

OZB  Gemeentewet
 Wet waardering Onroerende 

Zaken

 Verordening onroerende zaakbelasting 2021



Programma’s / 
producten

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

1. Bestuur 
(incl. 
ondersteunende 
processen)

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en 

Verantwoording
 Wet gemeenschappelijke 

regelingen
 Archiefwet
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

 Financiële verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 212 GW)

 Controleverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 
(art. 213 GW)

 Verordening voor onderzoeken naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid art. 213a van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam

 Programmabegroting 2021-2024
 Nota reserves en voorzieningen 
 Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 Reglement van orde van de gemeenteraad
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
 Organisatieverordening van de griffie van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Inspraakverordening
 Verordening commissie bezwaarschriften
 Gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam
 Archiefverordening van gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening tot regelen van de toekenning van een 

gemeentelijke onderscheiding
 Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-

Giessendam
 Verordening burgerinitiatief

Hondenbelasting  Gemeentewet  Verordening hondenbelasting 2021

Reclame- en 
precariorechten

 Gemeentewet  Verordening precariobelasting 2021


