
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

   

 

 

 

Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit 

 

Donderdag 8 juli 2021 

19.30 uur 

Digitale vergadering via MS Teams 

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

Voorzitter: Dirk Heijkoop 

 

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 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het besloten Debat op 21 juni en Het openbare 

Debat op 24 juni 2021 (deel A) 

 

4. Perspectiefnota 2022 – 2025 

19.35 – 21.45 uur  

Voorliggende perspectiefnota laat een financieel overschot in 2021 zien. Vanaf 2022 ontstaat 

jaarlijks een financieel tekort. Deze perspectiefnota bevat nog niet de uitkomsten van de 

meicirculaire over de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Die meicirculaire verscheen nadat 

de perspectiefnota aan de raad was aangeboden. Over de uitkomsten van de meicirculaire is de 

raad daarom separaat via een informatienota geïnformeerd. Omdat de meicirculaire nog de nodige 

onzekerheden bevat, zijn in deze informatienota twee scenario's voor het effect van de meicirculaire 

op het meerjarenperspectief geschetst: een pessimistisch en een optimistisch scenario. In beide 

scenario's is sprake van financiële overschotten in 2021 en 2022. De raadsbehandeling van de 

perspectiefnota en de uitkomsten van deze informatienota worden betrokken bij het opstellen van 

de begroting 2022-2025. Het jaar 2021 wordt via een separate begrotingswijziging in de huidige 

begroting verwerkt. 

 

Schorsing: 21.45 – 21.55 uur 

 

Het Besluit 

 

5. Heropening  

21.55 uur 

 

6. Vaststellen agenda van Het Besluit 

 

7. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het besloten en openbare Besluit op 24 juni en Het 

besloten Besluit op 28 juni 2021 (deel B) 

 
8. Jaarrekening 2020 

https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/
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9. Perspectiefnota 2022 – 2025 

 
10. Vaststellen verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Hardinxveld-

Giessendam 2021 

 

11. Sluiting 


