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De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

   

 

 

 

Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit 

 

Donderdag 1 juli 2021 

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 de bijeenkomsten tot en met het zomerreces 

digitaal te laten plaatsvinden. 

 

Het Debat 

 

Voorzitter: Paul Hoogstraten 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

 

3. 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. 

  

4. 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. 

 

5. Jaarrekening 2020 

20.05 – 21.35 uur 

Het college legt aan de raad de jaarstukken 2020 voor. Hierin wordt verantwoording afgelegd over 

de in de Programmabegroting 2020 benoemde doelen. Deze zijn beschreven aan de hand van de 

drie W-vragen: wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Daarnaast 

bevatten de jaarstukken 2020 de jaarrekening en de overige gegevens. In het jaarrekeninggedeelte 

wordt nader ingegaan op de financiële toelichting op de programma's. 

 

Schorsing: 21.35 – 21.45 uur 

 

6. Vaststellen bestemmingsplan "De Blauwe Zoom - Ons Dorp" 

21.45 – 22.05 uur  

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan "De Blauwe Zoom - Ons Dorp" vast te stellen. Dit 

voorstel is bedoeld om een standpunt te bepalen ten aanzien van de ingediende zienswijzen tegen 

het ontwerpbestemmingsplan om vervolgens het vastgestelde bestemmingsplan voor de 

beroepsmogelijkheid te publiceren. 
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7. Concepttekst GR Sociaal 

22.05 – 22.25 uur  

In Het Debat en Het Besluit van 22 april 2021 heeft de raad kennis genomen van de 

Hoofdlijnennotitie Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Drechtsteden. Dit was de eerste mijlpaal 

van het transitiespoor GR Sociaal. De volgende mijlpaal is de concepttekst GR sociaal met daarin 

onder andere de uitwerking van de inrichting van het bestuur, de stemverhoudingen, financiële 

kaderstelling en het proces van maatwerk. Het  college biedt deze concepttekst nu aan de 

gemeenteraad aan.  

 

Schorsing: 22.25 – 22.35 uur 

 

Het Besluit 

 

Voorzitter: Dirk Heijkoop 

 

8. Heropening  

22.35 uur 

 

9. Vaststellen agenda van Het Besluit 

 

10. Jaarrekening 2020 

 
11. Vaststellen bestemmingsplan "De Blauwe Zoom - Ons Dorp" 

 

12. Concepttekst GR Sociaal 

 

13. Sluiting 

 


