
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

   

 

 

 

Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit 

 

Donderdag 17 februari 2022 

19.30 uur 

Digitale vergadering via MS Teams (onder voorbehoud) 

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: Wim de Ruiter MBA 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 20 januari 2022 (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, 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. Lokale Adaptatie Strategie Hardinxveld-Giessendam 

20.05 – 20.45 uur 

De Lokale Adaptatie Strategie (LAS) beschrijft de manier waarop de gemeente Hardinxveld-

Giessendam zich aanpast aan de gevolgen van klimaatverandering en daarmee bijdraagt aan een 

veilige en gezonde samenleving. Het vaststellen van de LAS wordt gestart met een 

samenhangende vervolgaanpak om zaken als piekbuien, extreme droogte en hitte en biodiversiteit 

op adequate wijze aan pakken. 

 

7. Lokaal Gezondheidsbeleid Hardinxveld-Giessendam 

20.45 – 21.05 uur 

Iedere vier jaar brengt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een landelijke 

nota gezondheidsbeleid uit. In deze nota worden de landelijke prioriteiten benoemd, die 

aanknopingspunten bieden voor gemeentelijk gezondheidsbeleid. Gemeenten zijn op grond van de 

Wet publieke gezondheid (Wpg) verplicht om een ‘lokaal gezondheidsbeleid’ vast te stellen. 

 

Schorsing: 21.05 -21.15 uur 
 

  

https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/
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8. Delegatiebesluit wijzigen omgevingsplan 

21.15 – 21.35 uur 

Voor de implementatie van de Omgevingswet (inwerkingtreding 1 juli 2022) concentreert de 

gemeente zich op 27 minimaal te behalen acties. Een aantal van deze acties raakt de rol en de 

bevoegdheid van de raad. Tijdens de behandeling van dit agendapunt gaat het over het instrument 

delegatiebesluit. 

 
9. Bindend adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 

21.35 – 21.55 uur 

Voor de implementatie van de Omgevingswet (inwerkingtreding 1 juli 2022) concentreert de 

gemeente zich op 27 minimaal te behalen acties. Een aantal van deze acties raakt de rol en de 

bevoegdheid van de raad. Tijdens de behandeling van dit agendapunt gaat het over het instrument 

bindend adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. 

 

10. Participatieplicht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 

21.55 – 22.15 uur 

Voor de implementatie van de Omgevingswet (inwerkingtreding 1 juli 2022) concentreert de 

gemeente zich op 27 minimaal te behalen acties. Een aantal van deze acties raakt de rol en de 

bevoegdheid van de raad. Tijdens de behandeling van dit agendapunt gaat het over het instrument 

participatieplicht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. 

 

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-besluitenlijst van Het Besluit op 20 januari 2022 (deel B) 

 

14. Lokale Adaptatie Strategie Hardinxveld-Giessendam 

 

15. Lokaal Gezondheidsbeleid Hardinxveld-Giessendam 

 
16. Delegatiebesluit wijzigen omgevingsplan 

 

17. Bindend adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 

 

18. Participatieplicht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 

 

19. Verordening Bekostiging leerlingenvervoer Hardinxveld-Giessendam 2022 

 

20. Archiefverordening 2022 

 

21. Sluiting 

 

 

 


