
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

   

 

 

 

Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit 

 

Donderdag 24 juni 2021 

19.30 uur 

Digitale vergadering via MS Teams 

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

 

Vanwege het coronavirus wordt steeds per maand en per vergadering bekeken of de raad 

digitaal of fysiek zal vergaderen. Besloten is om de bijeenkomsten tot en met het zomerreces 

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 27 mei 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. Nieuw afval- en grondstoffenbeleid 

20.05 – 20.45 uur 

Gestreefd wordt naar een 100% circulaire economie in 2050. Dat betekent dat er in 2050 geen 

(rest)afval meer mag worden verbrand en dat al het afval dat desondanks toch ontstaat als grondstof 

wordt teruggewonnen ten behoeve van hergebruik en recycling. Voorgesteld wordt om in drie 

stappen van 232 kg naar 100 kg restafval per inwoner te gaan in 2025.  

Met de voorgestelde verbetering van de inzameling van grondstoffen en ter voorkoming van 

afvaltoerisme worden de containers voor restafval afgesloten. Alleen inwoners van Waardlanden 

krijgen een pasje waarmee zij de ondergrondse restafvalcontainers kunnen gebruiken en het ABS 

kunnen bezoeken. Daarnaast komt er een variabel tarief op restafval; het zogenaamde DIFTAR-

systeem. Hoe beter men afval scheidt, hoe minder vaak men restafval hoeft aan te bieden en hoe 

minder afvalstoffenheffing men betaalt. 

 

7. Regionale Energiestrategie 1.0 

20.45 – 21.15 uur 

Op basis van de afspraken van het klimaatakkoord gaat ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam 

haar bijdrage leveren aan het terugdringen van het energieverbruik en de opwek van schone, 

duurzame energie. Dit gebeurt in regionaal verband: de RES regio. RES staat dan ook voor 

https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/
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Regionale Energie Strategie. Vorig jaar is de concept RES Drechtsteden vastgesteld. Nu wordt de 

RES 1.0 ter vaststelling voorgelegd aan de raad. 

 

Schorsing: 21.15 – 21.30 uur 

 

8. Jaarrekeningen 2020 en begrotingen 2022 van de verbonden partijen 

21.30 – 22.00 uur 

Jaarlijks ontvangen wij jaarrekeningen en concept-begrotingen van onze verbonden partijen. 

Verbonden partijen helpen ons de gemeentelijke doelstellingen te realiseren. Zij maken voor ons 

beleid of nemen de uitvoering voor hun rekening. Als gemeente willen we sturing kunnen geven aan 

deze partijen. Dit doen we door hun jaarstukken en begrotingen te bestuderen en – voor zover nodig 

– daar een reactie op te geven. Zo zijn we in staat om een integrale afweging te maken tussen 

lokaal en regionaal beleid. 

 
9. Vaststelling onderzoeksrapport IPR Normag inzake Riveer 

22.00 – 22.20 uur 

In opdracht van de colleges van de drie oevergemeenten heeft IPR Normag onderzoek gedaan 

naar de veerverbindingen Boven-Hardinxveld-Werkendam-Gorinchem-Sleeuwijk en Gorinchem-

Woudrichem. Opdracht was om te zoeken naar aanvullende financiering voor de aanbesteding van 

twee elektrisch aangedreven schepen. Daarnaast wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen 

de drie gemeenten geactualiseerd en wordt gevraagd om vooruitlopend op de perspectiefnota 2023 

de bijdrage aan de veerdienst vanaf 2023 structureel te verhogen en om in de programmabegroting 

maximaal € 25.000 op te nemen voor de aanpassing van de steiger. 

 
10. Nieuwe achtervangovereenkomst WSW/gemeente 

22.20 – 22.30 uur 

Door WSW, VNG, Ministerie van BZK en de deelnemers van WSW is afgelopen twee jaar gewerkt 

aan een strategisch programma om sterke wijzigingen in het borgstelstel door te voeren. Die 

verbeteringen beperken het risico dat WSW een beroep moet doen op de gemeentelijke achtervang. 

Dit heeft geleid tot een nieuwe generieke standaard achtervangovereenkomst WSW/gemeente. Dit 

houdt onder meer in (i) een gewijzigde verdeelsleutel die de gemeentelijke achtervangpositie 

eerlijker verdeelt, en (ii) dat WSW van gemeenten ontvangen renteloze geldleningen eerder dan nu 

aan gemeenten gaat terugbetalen. 

 

Schorsing: 22.30 – 22.40 uur 

 

Het Besluit 

 

Voorzitter: Dirk Heijkoop 

 

11. Heropening  

22.40 uur 

 

12. Vaststellen agenda van Het Besluit 

 

13. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 27 mei 2021 (deel B) 

 
14. Nieuw afval- en grondstoffenbeleid 

 

15. Regionale Energiestrategie 1.0 

 

16. Jaarrekeningen 2020 en begrotingen 2022 van de verbonden partijen 
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17. Vaststelling onderzoeksrapport IPR Normag inzake Riveer 

 
18. Nieuwe achtervangovereenkomst WSW/gemeente 

 

19. Sluiting 

 


