
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

   

 

 

 

Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit 

 

Donderdag 27 mei 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: Wim de Ruiter MBA 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 22 april 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. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'IJzergieterij' 

20.05 uur – 20.25 uur 

Op 21 januari 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'IJzergieterij' vastgesteld. 

Halverwege de terinzageleggingsperiode werd geconstateerd dat in de verbeelding per abuis een 

fout zat. De verbeelding is op dit onderdeel aangepast, waarna deze op ruimtelijkeplannen.nl is 

geplaatst. Achteraf is geconcludeerd dat dit niet op een correcte wijze is gedaan. De aangepaste 

verbeelding is namelijk niet door de gemeenteraad vastgesteld. Door nu het bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen wordt deze fout gecorrigeerd. 

 

Schorsing: 20.25 – 20.35 uur 

 

7. Visie op Maatschappelijk Vastgoed 

20.35 – 21.05 uur 

De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft net als andere gemeenten in Nederland vastgoed in 

eigendom. Het vastgoed dat wordt gebruikt voor de uitvoering van maatschappelijk taken wordt 

gekwalificeerd als maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is een van de middelen die 

de gemeente kan inzetten om inwoners en maatschappelijke partners te faciliteren in het realiseren 

van maatschappelijke doelstellingen. Helderheid en transparantie over de vastgoedportefeuille, de 
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manier waarop en de activiteiten waarvoor het maatschappelijk vastgoed van de gemeente wordt 

ingezet, zijn daarbij van belang. Hiervan zijn de kaders opgenomen in de Visie Maatschappelijk 

Vastgoed. 

 

8. Langetermijnfinanciering Stedin 

21.05 – 21.25 uur 

Na een voortraject van 2 jaar hebben Stedin en de AHC een voorstel neergelegd bij de 

aandeelhouders om aan te geven of zij deel willen nemen in de langetermijnfinanciering van Stedin. 

In voorliggend raadsvoorstel is dit opgenomen. Daarnaast worden besluiten voorgelegd om de 

governance (statuten en convenant) aan te passen en tot uitgifte van preferente aandelen over te 

gaan. 

 
Schorsing: 21.25 – 21.35 uur 

 

Het Besluit 

 

Voorzitter: Dirk Heijkoop 

 

9. Heropening  

21.35 uur 

 

10. Vaststellen agenda van Het Besluit 

 

11. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 22 april 2021 (deel B) 

 
12. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'IJzergieterij' 

 

13. Visie op Maatschappelijk Vastgoed  

 
14. Langetermijnfinanciering Stedin 

 
15. Verordening rechtspositie raads- en burgerleden Hardinxveld-Giessendam 2021 

 

16. Sluiting 

 


