
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

   

 

 

 

Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit 

 

Donderdag 20 januari 2022 

19.30 uur 

Digitale vergadering via MS Teams 

Live te volgen via https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl  

 

Vanwege het coronavirus wordt steeds per maand en per vergadering bekeken of de raad 

digitaal of fysiek zal vergaderen. Besloten is om deze raadsvergadering digitaal te laten 

plaatsvinden. 

 

Het Debat 

 

Voorzitter: Peter aan de Wiel 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 16 december 2021 (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 actuele, urgente 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. Pieter de Hoogh - koopstartregeling en voorrangsbeleid  

20.05 – 20.45 uur 

De raad wordt het pilotproject Pieter de Hoogh inclusief koopstartregeling en voorrangsbeleid 

voorgelegd. Hiermee worden starters – en op de tweede plaats mensen die voldoen aan de 

inkomenseis – de mogelijkheid geboden een betaalbare woning te kopen op de woningmarkt in 

Hardinxveld-Giessendam. 

 

7. Zienswijze begrotingswijzigingen 2022 GR Dienst Gezondheid en Jeugd  

20.45 – 21.15 uur 

Het Dagelijks Bestuur vraagt aan de gemeenteraad een zienswijze op de voorgestelde 

begrotingswijzigingen op de begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst 

Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J). De begrotingswijziging is gerelateerd aan drie 

onderwerpen: jeugdhulp, Veilig Thuis en Jeugdgezondheidszorg. 

 

Schorsing: 21.15 – 21.25 uur 

 

 

  

https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/
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8. Vaststellen Verordening behandeling bezwaarschriften  

21.25 – 21.45 uur 

Het Juridisch Kenniscentrum (JKC) ondersteunt de Drechtstedengemeenten bij de behandeling van 

bezwaarschriften. Bij zes gemeenten is het ambtelijk horen ingevoerd (ook voor gemeente 

Hardinxveld-Giessendam), dat wordt uitgevoerd door het JKC. Er worden steeds minder 

bezwaarschriften afgehandeld door de bezwaarschriftencommissies zelf. Om de continuïteit en de 

kwaliteit van de afhandeling van bezwaarschriften te waarborgen, is het een logische stap om de 

verschillende bezwaarschriftencommissies om te vormen tot een regionale commissie. 

 

Schorsing: 21.45 – 21.55 uur 

 

Het Besluit 

 

Voorzitter: Dirk Heijkoop 

 

9. Heropening  

21.55 uur 

 

10. Vaststellen agenda van Het Besluit 

 

11. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 16 december 2021 (deel B) 

 

12. Pieter de Hoogh - koopstartregeling en voorrangsbeleid 

 

13. Zienswijze begrotingswijzigingen 2022 GR Dienst Gezondheid en Jeugd 

 

14. Vaststellen lokale verordeningen sociaal domein 

 

15. Vaststellen Verordening behandeling bezwaarschriften 

 

16. Vaststellen Urgentieverordening 2022 (intrekken urgentieverordening 2019) 

 

17. Beëindigen uitvoeringsovereenkomst BIZ Nieuweweg 

 

18. Rechtmatigheid - Vaststellen toleranties en verantwoordingsgrenzen 2022 

 

19. Wensen en bedenkingen stichting risicobeheer Veiligheidsregio 

 
20. Sluiting 

 

 

 


