gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit
Donderdag 24 januari 2019
19.30 uur
Raadzaal
Voorzitter: Dirk Heijkoop

Het Debat
1. Opening
2. Vaststellen agenda van Het Debat
3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 20 december 2018 (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. Lokale energieagenda Hardinxveld-Giessendam
20.05 – 20.35 uur
De voorliggende Lokale Energie Agenda vormt samen met het nog in te vullen brede
Raadsprogramma het gemeentelijk beleid op duurzaamheid. De raad wordt gevraagd de 'Lokale
Energie Agenda Hardinxveld-Giessendam' vast te stellen.
7. Eindadvies commissie toekomst regionale samenwerking (cie. Deetman)
20.35 – 21.05 uur
Aan alle gemeenten in de Drechtsteden wordt een reactie gevraagd op het rapport van de
commissie Deetman over de toekomst van de regionale samenwerking. De gemeenteraad
debatteert tijdens deze bijeenkomst over de concept-zienswijze van het college.
Schorsing: 21.05 – 21.20 uur

Het Besluit
8. Heropening
21.20 uur
9. Vaststellen agenda van Het Besluit
10. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 20 december 2018 (deel B)

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief.

11. Benoeming Paul Hoogstraten tot lid van de gemeenteraad
a. Toelaten
b. Beëdigen
12. Wijziging samenstelling diverse commissies door overdracht fractievoorzitterschap T@B
13. Lokale energieagenda Hardinxveld-Giessendam
14. Eindadvies commissie toekomst regionale samenwerking (cie. Deetman)
15. Aanpassen posten begroting
16. Vaststellen bestemmingsplan "Binnendams 44"
17. Vaststellen bestemmingsplan "Parallelweg 101-104"
18. Afscheid raadslid T@B, de heer Kor Nederveen
19. Sluiting

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief.
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