
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

  

 

 

 

Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit 

 

Donderdag 17 september 2020 

19.30 uur 

Raadzaal 

Voorzitter: Dirk Heijkoop 

 

De gemeenteraad heeft de afgelopen maanden ervaren dat het moeilijker is om digitaal te 

debatteren. Daarom komt de gemeenteraad op 17 september a.s. weer fysiek bijeen in de 

Raadzaal van het gemeentehuis. Er is een aantal aanpassingen gedaan waardoor fysiek 

vergaderen volgens de RIVM-richtlijnen mogelijk is. Zo zijn er spatschermen geplaatst, zijn er 

looproutes aangegeven om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren, worden tafels en microfoons 

regelmatig schoongemaakt en reinigen deelnemers aan de vergadering regelmatig de handen. 

Personen met (milde) gezondheidsklachten zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoest of 

verhoging blijven thuis.  

 

Helaas is het voor publiek en pers nog niet mogelijk om de vergadering in de Raadzaal bij te wonen. 

De vergadering is live te volgen via https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/  

 

Afhankelijk van de ervaringen op 17 september en van de richtlijnen van het RIVM wordt per maand 

en per vergadering bekeken of de raad digitaal of fysiek zal vergaderen. 

 

Het Debat 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 9 juli 2020 (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. Vaststellen zienswijze concept Regionale Energiestrategie (RES) Drechtsteden 

20.05 – 20.35 uur 

Op 7 juli 2020 is de concept Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld door alle individuele 

colleges van de Energieregio Drechtsteden. De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te 

dienen die meegestuurd wordt met de concept RES naar het Nationaal Programma RES. De 

zienswijze dient tevens als input voor het vervolgtraject richting RES 1.0. (vast te stellen door de 

raad vóór 1 juli 2021). 
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7. Instellen raadswerkgroep Duurzaamheid 
20.35 – 20.45 uur 

De afgelopen periode is in de gemeenteraad diverse malen gesproken over het onderwerp 

duurzaamheid. Het is een onderwerp met veel aspecten en een onderwerp dat de komende periode 

ook nog veelvuldig terugkomt. Een werkgroep kan helpen het proces in te vullen en richting te geven 

aan het onderdeel Duurzaamheid zoals verwoord in het raadsprogramma.  

 

Schorsing: 20.45 – 20.55 uur 

 

Het Besluit 

 

8. Heropening  

20.55 uur 

 

9. Vaststellen agenda van Het Besluit 

 

10. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het (besloten) Besluit op 2, 6 en 9 juli 2020 (deel B) 

 
11. Vaststellen zienswijze concept Regionale Energiestrategie (RES) Drechtsteden 

 
12. Instellen raadswerkgroep Duurzaamheid 

 

13. Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting 

 
14. Wijziging statuten van stichting Openbaar Verenigd Onderwijs (stichting OVO) 

 
15. Sluiting 


