
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

  

 

 

 

Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit 

 

Donderdag 19 september 2019 

19.30 uur 

Raadzaal 

Voorzitter: Peter aan de Wiel 

 

Het Debat 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen gewijzigde agenda van Het Debat 

 
3. Beëdiging mevrouw H. (Hélène) van Rijnbach- de Groot als directeur van de 

rekenkamerfunctie 

 

4. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het openbare en besloten Debat op 27 juni 2019 en 

Het openbare Debat op 4 juli 2019 (deel A) 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. Renovatie en verkleining korfbalvelden HKC 

20.05 – 20.35 uur  

De Koninklijke Nederlandse Korfbalbond heeft in mei 2014 besloten om de afmeting van de 

korfbalvelden in de buitenlucht gelijk te trekken met de afmeting van de korfbalvelden in de 

sporthal. Zij heeft hierbij een overgangsperiode gegeven tot 1 juli 2026 voor het aanpassen van de 

velden. In overleg met korfbalvereniging HKC is een ontwerpvoorstel voor het verplaatsen en 

verkleinen van de velden gemaakt. De schets is tijdens een bewonersavond aan de directe 

omgeving gepresenteerd. Richting HKC is vanuit dit project aangegeven dat de gemeente graag 

mee wil werken aan verplaatsing en verkleining van de velden, zodat de beschikbare ruimte 

vrijkomt voor woningbouw. 

 

8. Integraal Lokaal Veiligheidsplan 2019-2022 

20.35 – 21.05 uur  

Er is een nieuw Integraal lokaal Veiligheidsplan 2019-2022 voor de gemeente Hardinxveld-

Giessendam opgesteld. Het vorige veiligheidsbeleid liep tot en met 2018. Het jaar 2019 geldt als 

‘overgangsjaar’ waarin het nieuwe veiligheidsbeleid is voorbereid. Vanwege het aflopen van het 

vorige beleid is een nieuwe strategische positiebepaling aan de orde.   

 

Schorsing: 21.05 – 21.15 uur 

  



De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. - 2 - 

9. Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Hardinxveld-Giessendam  

21.15 – 21.35 uur   

De APV is in 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Nu, na vier jaar, is het tijd om de APV te 

herzien. Aanleiding voor de actualisatie is de nieuwe modelverordening van de VNG uit 2018 en 

lokale wensen en omstandigheden. 

 

10. Kredietaanvraag aanvullende werkzaamheden Zuidwesthoek Boven-Hardinxveld 

21.35 – 21.55 uur 

In 2017 is door het college een krediet beschikbaar gesteld voor de reconstructie riolering en 

herinrichting Zuidwesthoek Boven-Hardinxveld. Het werk is voor het grootste deel afgerond. De 

Weteringstraat moet echter nog uitgevoerd worden. Door de ligging van de kabels en leidingen 

bleek het in de praktijk niet mogelijk de rioleringswerkzaamheden uit te voeren zonder beide 

leidingen te verleggen. Daarnaast zijn er andere oorzaken (zie bijlage 1) die er voor zorgen dat er 

een aanvullend krediet nodig is om het project op een goede wijze te kunnen afronden. 

 

Schorsing: 21.55 – 22.10 uur 

 

Het Besluit 

 

11. Heropening  

22.10 uur 

 

12. Vaststellen gewijzigde agenda van Het Besluit 

 

13. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het openbare en besloten Besluit op 27 juni 2019 

en Het openbare Besluit op 4 juli 2019 (deel B) 

 
14. Renovatie en verkleining korfbalvelden HKC 

 
15. Integraal Lokaal Veiligheidsplan 2019-2022 

 

16. Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Hardinxveld-Giessendam  

 
17. Kredietaanvraag aanvullende werkzaamheden Zuidwesthoek Boven-Hardinxveld 

 

18. Vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

 
19. Deelneming van Gemeenschappelijke Regelingen in de werkgeversvereniging VNG in het 

kader van de WNRA 

 

20. Sluiting 


