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Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit 

 

Donderdag 19 december 2019 

19.30 uur 

Raadzaal 

 

Het Debat 

 

Voorzitter: Peter aan de Wiel 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het openbare en besloten Debat op 28 november 

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. Belastingverordeningen en overige gemeentelijke tarieven 2020 

20.05 – 20.25 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. 

 

7. Veerdienst Riveer 

20.25 – 20.45 uur 

Al enige jaren wordt met de oevergemeenten gewerkt aan het verduurzamen van de veerdienst 

Riveer. Nu de businesscase gereed is, kan de aanbesteding worden voorbereid. Uit een 

marktconsultatie is gebleken dat er belangstelling is voor de bouw van de twee schepen. De 

aanbesteding en de bouw van de schepen hebben tijd nodig. Daardoor moet er langer worden 

doorgevaren met dieselschepen. Voor deze overbruggingsperiode is extra budget nodig. Dit was 

niet opgenomen in de Perspectiefnota, waardoor het niet meegenomen kon worden in de 

Begroting 2020. Vandaar dat nu in een apart raadsvoorstel budget wordt gevraagd. 

 

Schorsing: 20.45 – 20.55 uur 
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8. Reserve Sociaal Domein 

20.55 – 21.25 uur  

Bij de behandeling van de jaarstukken 2018 in de raad van 4 juli 2019 is de toezegging gedaan 

om in het najaar met een raadsvoorstel te komen over de ontwikkeling van de reserve Sociaal 

Domein. Het voorstel bevat een beschouwing van de ontwikkelingen van de reserve Sociaal 

Domein tot en met 2018, de voorziene ontwikkelingen in de jaren t/m 2023 en de toekomstvisie 

rondom de reserve Sociaal Domein. 

 

9. Opgavebladen Groeiagenda 

21.25 – 21.55 uur 

Omwille van de continuïteit op de lopende inzet op de Groeiagenda én om een gezamenlijke 

verkenning op het inhoudelijk perspectief voor 2020 te kunnen doen, is voor elke opgavelijn van 

de Groeiagenda een Opgaveblad uitgewerkt. Het is aan de afzonderlijke lokale raden deze 

bovenlokale inzet vast te stellen. Met dit voorstel worden de Opgavebladen aan de raad 

aangeboden en verzocht deze vast te stellen. Daarnaast wordt aangegeven welke acties en inzet 

de gemeente zelf levert om de Groeiagenda te realiseren. 

 

Schorsing: 21.55 – 22.05 uur 

 

Het Besluit 

 

Voorzitter: Dirk Heijkoop 

 

10. Heropening  

22.05 uur 

 

11. Vaststellen agenda van Het Besluit 

 

12. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het openbare en besloten Besluit op 28 november 

2019 (deel B) 

 
13. Belastingverordeningen en overige gemeentelijke tarieven 2020 

 

14. Veerdienst Riveer 

 
15. Reserve Sociaal Domein 

 
16. Opgavebladen Groeiagenda 

 
17. Controleverordening (artikel 213 Gemeentewet) 

 
18. Controleprotocol 2019 

 
19. Slotwijziging 2019 

 
20. Vaststellen reactie op de brieven over de toekomst van de Drechtsteden en de taakstelling 

(motie) sociaal domein 

 
21. Terugblik 2019 door de plv. raadsvoorzitter, de heer M. van den Bout 

 

22. Sluiting 


