gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit
Donderdag 25 november 2021
20.00 uur De aanvangstijd is indicatief. Voorafgaand aan deze bijeenkomst vergadert de raad van
19.00 – 20.00 uur in beslotenheid over de herbenoemingsprocedure van burgemeester Heijkoop.
Raadzaal
De gemeenteraad komt op 25 november fysiek bijeen in de Raadzaal van het gemeentehuis.
Helaas is het voor publiek en pers niet mogelijk om de vergadering in de Raadzaal bij te wonen.
De vergadering is live te volgen via https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/

Het Debat
Voorzitter: Arjan Meerkerk
1. Opening
2. Vaststellen agenda van Het Debat
3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 28 oktober 2021 (deel A)
4. Vragenkwartiertje
20.05 – 20.20 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
20.20 – 20.35 uur
De vertegenwoordigers van de diverse (lokale en regionale) organen en/of gemeenschappelijke
regelingen geven tijdens dit agendapunt een terugkoppeling van belangrijke informatie.
6. Vaststellen bestemmingsplan "Stationsstraat 23-27" (onder voorbehoud)
20.35 – 21.15 uur
Het bestemmingsplan Stationsstraat 23-27 wordt gewijzigd ter vaststelling aangeboden aan de
gemeenteraad. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van een
woonzorggebouw voor de realisatie van 24 woonzorgeenheden met gemeenschappelijke
voorzieningen in het westelijk gedeelte van de planlocatie en de ontwikkeling van een
appartementengebouw met 15 reguliere appartementen in het oostelijk gedeelte van de planlocatie.
De twee deelontwikkelingen vormen één stedenbouwkundig geheel. Dat het bestemmingsplan
gewijzigd wordt vastgesteld, heeft te maken met een deels gegronde reactie van het waterschap op
het bestemmingsplan en enkele geringe ambtshalve wijzigingen. Dit blijkt ook uit de Nota
zienswijzen bij de stukken.
7. Oprichting Ondernemersfonds Hardinxveld-Giessendam
21.15 – 21.45 uur
Op 16 september 2021 hebben de ondernemers uit de Stuurgroep Economische Visie in De
Ontmoeting de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar een ondernemersfonds
gepresenteerd. Daarbij hebben zij de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met de oprichting
van het ondernemersfonds. Voorliggend raadsbesluit is de uitwerking van dit verzoek.

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief.

Schorsing: 21.45 – 21.55 uur

Het Besluit
Voorzitter: Dirk Heijkoop
8. Heropening
21.55 uur
9. Vaststellen agenda van Het Besluit
10. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 28 oktober 2021 (deel B)
11. Vaststellen bestemmingsplan "Stationsstraat 23-27" (onder voorbehoud)
12. Oprichting Ondernemersfonds Hardinxveld-Giessendam
13. 15e wijziging GR Drechtsteden (transitie sociaal domein en bedrijfsvoering)
14. Sluiting

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief.
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