
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

  

 

 

Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit 

 

Donderdag 21 januari 2021 

19.30 uur 

Digitale vergadering via MS Teams 

Live te volgen via https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl  

 

Er wordt steeds per maand en per vergadering bekeken of de raad digitaal of fysiek zal 

vergaderen. De signalen over de besmetting met het coronavirus zijn nog steeds zorgelijk. 

Daarom is besloten om ook deze vergadering digitaal te laten plaatsvinden. 

 

Het Debat 

 

Voorzitter: Arjan Meerkerk 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 17 december 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. Bestemmingsplan 'IJzergieterij' 

20.05 – 20.50 uur 

Op 24 juni 2020 is met Aannemersbedrijf Gebr. Blokland B.V. een samenwerkingsovereenkomst 

aangegaan voor de ontwikkeling van de locatie IJzergieterij. Het voorliggend bestemmingsplan 

geeft het planologisch/juridisch kader weer voor de ontwikkeling van locatie IJzergieterij (maximaal 

150 woningen). Het ontwerpbestemmingsplan heeft na publicatie 6 weken ter inzage gelegen. Er 

zijn tegen het ontwerpbestemmingsplan 18 zienswijzen ingediend. Dit voorstel is bedoeld om een 

standpunt te bepalen ten aanzien van de ingediende zienswijzen om vervolgens het 

bestemmingsplan voor de beroepsmogelijkheid te publiceren. 

 

7. Bestemmingsplan 'De Rokerij' 

20.50 – 21.35 uur 

Op 23 september 2020 is met Blokland Bouwpartners B.V. een samenwerkingsovereenkomst 

aangegaan voor de ontwikkeling van de locatie De Rokerij. Het voorliggend bestemmingsplan geeft 

het planologisch/juridisch kader weer voor de ontwikkeling van locatie De Rokerij (maximaal 60 

woningen). Het ontwerpbestemmingsplan heeft na publicatie 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 

tegen het ontwerpbestemmingsplan 7 zienswijzen ingediend. Dit voorstel is bedoeld om een 

standpunt te bepalen ten aanzien van de ingediende zienswijzen om vervolgens het 

bestemmingsplan voor de beroepsmogelijkheid te publiceren. 

https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/
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Schorsing: 21.35 – 21.45 uur 

 
8. Zienswijze begrotingswijziging SOJ 2021 

21.45 – 22.05 uur 

De kosten in de jeugdhulp zijn in 2020 verder gestegen. Daarom wordt een begrotingswijziging voor 

2021 voorgesteld die rekening houdt met deze kostenontwikkeling en uitgaat van de prognose 2020. 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 november is besloten de voorgenomen 

begrotingswijziging 2021 voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden met 

het verzoek om vóór 12 februari 2021 de zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. 

 

Schorsing: 22.05 – 22.15 uur 

 

Het Besluit 

 

Voorzitter: Dirk Heijkoop 

 

9. Heropening  

22.15 uur 

 

10. Vaststellen agenda van Het Besluit 

 

11. Benoemen nieuw burgerlid T@B, de heer R.W. Donk: 

a. benoemen 

b. beëdigen 

 

12. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 17 december 2020 (deel B) 

 
13. Bestemmingsplan 'IJzergieterij' 

 

14. Bestemmingsplan 'De Rokerij' 

 

15. Zienswijze begrotingswijziging SOJ 2021 

 

16. Zienswijze begrotingswijziging SVHW 2021 

 

17. Oprichting Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s 

 
18. Sluiting 


