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 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

  

 

 

 

Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit 

 

Donderdag 16 mei 2019 

19.30 uur 

Raadzaal 

Voorzitter: Peter aan de Wiel 

 

Het Debat 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 4 april 2019 (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 belangrijke, actuele 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. Nota van Uitgangspunten implementatie Omgevingswet  

20.05 – 20.25 uur 

Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking. Deze wet houdt een 

grote stelselwijziging in met een grote maatschappelijke impact en vergaande gevolgen voor de 

werkwijze van de gemeente. De gemeente Hardinxveld-Giessendam bereidt zich op dit moment 

voor op de lokale implementatie van deze wet. De Nota van Uitgangspunten beschrijft de keuze 

voor een invoeringsstrategie, een aantal centrale uitgangspunten en een spoorboekje met de 

belangrijkste processtappen. 

 

7. 4e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

20.25 – 20.35 uur 

Voorliggend voorstel tot 4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is met name ingegeven vanwege een aantal herindelingen in de regio 

Zuid-Holland Zuid. Een en ander heeft consequenties voor de samenstelling van en de 

zeggenschapsverhoudingen binnen het bestuur van OZHZ. Daarnaast zijn enige technische 

aanpassingen noodzakelijk om te voldoen aan de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), en 

bevat het voorstel enkele verbeteringen die samenhangen met bestuurlijke wensen bij de 

deelnemers. 

 

8. 3e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 

20.35 – 20.45 uur 

Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) opereert 

momenteel op basis van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 en de eerste twee 
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wijzigingen daarop. De regeling sluit niet meer helemaal aan op de actuele situatie en dient om 

die reden gewijzigd te worden. 

 

9. 4e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting 

20.45 – 20.55 uur 

Voorgesteld wordt om de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting aan te 

passen omdat deelnemende gemeenten na herindeling zijn opgegaan in een nieuwe gemeente. 

De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard vormen thans de gemeente Molenlanden en de 

gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zijn samengegaan tot de gemeente Vijfheerenlanden. 

 

Schorsing: 20.55 – 21.10 uur 

 

Het Besluit 

 

10. Heropening  

21.10 uur 

 

11. Vaststellen agenda van Het Besluit 

 

12. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 4 april 2019 (deel B) 

 
13. Nota van Uitgangspunten implementatie Omgevingswet 

 
14. 4e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

 

15. 3e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 

 
16. 4e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting 

 
17. Wijziging samenstelling diverse commissies door afsplitsing de heer Philippo van de 

fractie T@B 

 
18. Benoemen nieuwe leden agendacommissie/voorzitterspool 

 

19. Wijziging leden Drechtraad door afsplitsing de heer Philippo van de fractie T@B 

 
20. Motie 'Gemeentelijke voorlichting en melden houtstookoverlast' van de PvdA 

 

21. Sluiting 


