
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

  

 

 

 

Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit 

 

Donderdag 9 juli 2020 

19.30 uur 

Virtueel gemeentehuis; digitale vergadering via MS Teams 

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

 

Voorzitter: Dirk Heijkoop 

 

Het Debat 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 18 juni 2020 (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. Jaarrekening 2019 Gemeente Hardinxveld-Giessendam 

20.05 – 20.50 uur 

Het college legt aan de raad de jaarstukken 2019 voor. Hierin wordt verantwoording afgelegd over 

de in de Programmabegroting 2019 benoemde doelen. Deze zijn beschreven aan de hand van de 

drie W-vragen: wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? 

Daarnaast bevatten de jaarstukken 2018 de jaarrekening en de overige gegevens. In het 

jaarrekeninggedeelte wordt nader ingegaan op de financiële toelichting op de programma's.  

 

Schorsing: 20.50 – 21.00 uur 

 

7. Perspectiefnota 2021-2024 

21.00 – 21.50 uur 

De huidige tijden zijn uitzonderlijk te noemen door de combinatie van de coronacrisis, het 

personele verloop in de afgelopen periode en de vernieuwde werkwijze voor het in beeld brengen 

van de beleidsinhoudelijke perspectieven. Om op goede wijze een inhoudelijk en financieel 

meerjarenperspectief aan de raad voor te leggen, is meer tijd nodig. De keuze is daarmee 

gevallen op een route via een perspectiefnota "light" naar een begroting 2021. In deze 

perspectiefnota wordt enkel een financieel meerjarige doorrekening van bestaand beleid gemaakt 

en zijn eventuele nieuwe wensen niet meegenomen. Beleidsinhoudelijke afwegingen die niet 

binnen het huidige beleid vallen, krijgen vorm in het proces van begroting 2021.  

 

Schorsing: 21.50 – 22.00 uur  

https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/
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Het Besluit 

 

Voorzitter: Dirk Heijkoop 

 

8. Heropening  

22.00 uur 

 

9. Vaststellen agenda van Het Besluit 

 

10. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 18 juni 2020 (deel B) 

 
11. Jaarrekening 2019 Gemeente Hardinxveld-Giessendam 

 

12. Perspectiefnota 2021-2024 

 
13. Sluiting 

 


