
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

   

 

 

 

Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit 

 

Donderdag 16 december 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 deze raadsvergadering digitaal te laten 

plaatsvinden. 

 

Het Debat 

 

Voorzitter: Arjan Meerkerk 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het Debat op 11 en 25 november 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. Participatieplan 

20.05 – 20.35 uur 

In de Ontmoeting van 14 oktober jl. is er met elkaar gesproken over de conceptnota participatie. De 

input van het gesprek is verwerkt in het participatieplan dat voor u ligt. 

 

7. Belastingverordeningen en overige gemeentelijke tarieven 2022 

20.35 – 21.05 uur 

Jaarlijks worden de belastingverordeningen en overige gemeentelijke tarieven geactualiseerd. Met 

dit raadsvoorstel wordt een voorstel gedaan voor de aanpassing van de belastingen, tarieven en 

leges. 

 

8. Algemene Subsidieverordening Hardinxveld-Giessendam 

21.05 – 21.25 uur 

Bij het invoeren van de Maatschappelijke Agenda (MAG) is de destijds vigerende algemene 

subsidieverordening ingetrokken. In de praktijk is dit niet altijd werkbaar. Daarom is besloten een 

nieuwe subsidieverordening vast te laten stellen. Deze is specifiek bedoeld voor onderwerpen die 

niet via de MAG gefinancierd kunnen worden. 

 

https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/
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Schorsing: 21.25 – 21.35 uur 

 

9. Vaststellen Bestemmingsplan 'Wonen en Huishouden' en Vaststellen beleidsnota 

'Huisvesting Arbeidsmigranten' 

21.35 – 22.05 uur 

Momenteel is het kamergewijs verhuren van woningen niet vergunningplichtig en niet in strijd met 

het bestemmingsplan. Hierdoor is er geen handhaving mogelijk. Door het vaststellen van een 

paraplu bestemmingsplan waarin de begrippen wonen en huishouden worden aangepast, kan 

kamergewijze verhuur vergunningplichtig gemaakt worden. 

Het opstellen van het bestemmingsplan 'Wonen en huishouden' hangt samen met het opstellen van 

de beleidsnota 'Huisvesting Arbeidsmigranten'. Het opstellen van het bestemmingsplan geeft de 

gemeente juridische kaders als onderlegger voor het beleid. De beleidsnota 'Huisvesting 

Arbeidsmigranten' stelt voorwaarden voor het afgeven van een vergunning voor kamergewijze 

verhuur en woningsplitsing ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten. 

 

10. Begrotingswijzigingen 2021 en 2022 Reinigingsdienst Waardlanden 

22.05 – 22.15 uur 

De GR Waardlanden stuurt een begrotingswijziging 2021 en een begrotingswijziging 2022 naar de 

gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Krachtens de Wet gemeenschappelijke 

regelingen dient een besluit tot wijziging van de begroting aangeboden te worden aan de raden van 

de deelnemende gemeenten zodat zij hun zienswijze naar voren kunnen brengen. De raad wordt 

voorgesteld geen zienswijzen in te dienen bij de voorgestelde begrotingswijzigingen 2021 en 2022. 

 

Schorsing: 22.15 – 22.25 uur 

 

Het Besluit 

 

Voorzitter: Dirk Heijkoop 

 

11. Heropening  

22.25 uur 

 

12. Vaststellen agenda van Het Besluit 

 

13. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het Besluit op 11 en 25 november 2021 (deel B) 

 

14. Participatieplan 

 

15. Belastingverordeningen en overige gemeentelijke tarieven 2022 

 

16. Algemene Subsidieverordening Hardinxveld-Giessendam 

 

17. Vaststellen Bestemmingsplan 'Wonen en Huishouden' 

 

18. Vaststellen beleidsnota 'Huisvesting Arbeidsmigranten' 

 

19. Begrotingswijzigingen 2021 en 2022 Reinigingsdienst Waardlanden 

 

20. Controleprotocol en Normenkader 2021 

 

21. Nota Reserves en Voorzieningen 2021 

 

22. Slotwijziging 2021 
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23. Terugblik op 2021 door de plv. raadsvoorzitter, de heer M. van den Bout 

 

24. Sluiting 

 


