
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

   

 

 

 

Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit 

 

Donderdag 23 september 2021 

19.30 uur 

Raadzaal 

 

De gemeenteraad komt op 23 september weer fysiek bijeen in de Raadzaal van het gemeentehuis. 

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/ 

 

Het Debat 

 

Voorzitter: Peter aan de Wiel 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het Debat op 1 en 8 juli 2021 (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. Burgerinitiatief Buurthuis Boven-Hardinxveld 

20.05 – 20.25 uur 

In september 2020 is een burgerinitiatiefvoorstel ingediend door de activiteitengroep 'Buurthuis 

Boven-Hardinxveld'. Inmiddels zijn er door wethouder Nederveen diverse gesprekken gevoerd met 

de activiteitengroep. Dit voorstel geeft de stand van zaken weer en de raad wordt gevraagd in te 

stemmen met de reactie op het verzoek van de activiteitengroep. 

 

7. Inspraak en vaststellen inpassingsvisie boezem en gemaal Hardinxveld-Giessendam 

20.25 – 20.55 uur 

Tijdens de Ontmoeting van 17 juni jl. is de visie ruimtelijke kwaliteit boezem en gemaal inhoudelijk 

behandeld. Een aantal fracties heeft daarna nog een schriftelijke reactie gegeven. Daarnaast zijn 

er in de inspraakperiode tien inspraakreacties ontvangen. Dit alles heeft geleid tot een aantal 

aanpassingen in de visie. In de Nota van Antwoord worden de inspraakreacties behandeld. 

 

8. Startnotitie groenbeleidsplan 

20.55 – 21.15 uur 

Het huidige groenbeleidsplan van 2007 wordt geactualiseerd. Van het huidige plan is een evaluatie 

opgesteld. Daarnaast is er een startnotitie opgesteld waarin de raad wordt voorgesteld om aan een 

https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/
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achttal doelen aandacht te geven in het geactualiseerde groenbeleidsplan en deze doelen als 

uitgangspunt te hanteren voor verdere uitwerking. 

 

Schorsing: 21.15 – 21.25 uur 

 

9. Transitie Visie Warmte HG 2021 

21.25 – 21.55 uur 

Nederland stopt met het gebruik van aardgas als bron voor warmte. Aanleiding hiervoor is het 

klimaatakkoord van Parijs (2015). De manier waarop de transitie naar aardgasvrij gemaakt wordt 

dient door gemeenten beschreven te worden in een Transitie Visie Warmte, die in 2021 vastgesteld 

moet zijn. Voorliggende Transitie Visie Warmte Hardinxveld-Giessendam 2021 beschrijft de manier 

waarop de komende decennia, maar uiterlijk in 2050, de omschakeling naar een aardgasvrije 

gebouwde omgeving gemaakt kan worden. 

 
10. Lokale Duurzaamheidsagenda 

21.55 – 22.15 uur 

In 2019 is de Lokale Energie Agenda voor Hardinxveld-Giessendam vastgesteld. Deze beschreef 

een deel van de opgaven waar de gemeente voor staat op het vlak van Duurzaamheid, met een 

focus op energie. Ondertussen zijn er tal van ontwikkelingen geweest en is het goed om naast het 

onderwerp Energie ook inzichtelijk te maken welke andere opgaven er op het vlak van 

Duurzaamheid zijn. Zoals bijvoorbeeld Klimaatadaptatie. De Lokale Duurzaamheidsagenda is een 

aanvulling op de Energieagenda van 2019 en brengt in beeld wat er van de gemeente en haar 

inwoners gevraagd wordt om de komende jaren en decennia te bouwen aan een duurzame 

samenleving. 

 

11. Toepassen koopstartregeling woningen Pieter de Hoogh 

22.15 – 22.35 uur 

De raad wordt een koopstartregeling voorgesteld om de nieuwbouwwoningen op terrein Pieter de 

Hoogh in Boven-Hardinxveld betaalbaar te houden voor starters. 

 

12. Protocol procedure & behandeling melding integriteitsschending politieke ambtsdragers 

gemeente Hardinxveld-Giessendam 

22.35 – 22.45 uur 

Dit protocol is tot stand gekomen na het unaniem aannemen van een motie van de PvdA en SGP 

in mei 2020. Daarin is gevraagd om een concept-protocol ter bespreking aan de gemeenteraad voor 

te leggen hoe om te gaan met meldingen van vermoedens van integriteitsschendingen door een 

raadslid, een wethouder of de burgemeester. Bij het indienen van de motie was destijds ter inspiratie 

een voorbeeld van een andere organisatie meegezonden. Dit heeft geleid tot de totstandkoming 

van het voorliggende protocol, waarbij de tekst van de motie leidend was voor de opzet. Daarnaast 

heeft het Juridisch Kenniscentrum het protocol getoetst op juistheid en uitvoerbaarheid. 

 

Schorsing: 22.45 – 22.55 uur 

 

Het Besluit 

 

Voorzitter: Dirk Heijkoop 

 

13. Heropening  

22.55 uur 

 

14. Vaststellen agenda van Het Besluit 

 

15. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het Besluit op 1 en 8 juli 2021 (deel B) 



De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. - 3 - 

 

16. Burgerinitiatief Buurthuis Boven-Hardinxveld  

 

17. Inspraak en vaststellen inpassingsvisie boezem en gemaal Hardinxveld-Giessendam  

 

18. Startnotitie groenbeleidsplan  

 

19. Transitie Visie Warmte HG 2021  

 

20. Lokale Duurzaamheidsagenda  

 

21. Toepassen koopstartregeling woningen Pieter de Hoogh 

 

22. Protocol procedure & behandeling melding integriteitsschending politieke ambtsdragers 

gemeente Hardinxveld-Giessendam 

 

23. Aanbestedingsprocedure accountantsdiensten 2022 – 2025 

 
24. Afscheid burgerlid ChristenUnie, mevrouw Tasmara Stigter 

 
25. Sluiting 

 


