
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

  

 

 

 

Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit 

 

Donderdag 28 november 2019 

19.30 uur 

Raadzaal 

 

Het Debat 

 

Voorzitter: Arjan Meerkerk 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het Debat op 31 oktober en 7 november 2019 (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. Vaststellen Stedenbouwkundig Programma van Eisen en structuurkaart 't Oog 

20.05 – 20.35 uur 

De structuurkaart voor het gehele gebied 't Oog en het Stedenbouwkundig Programma van Eisen 

(SPvE) voor het woongebied 1e fase in 't Oog (170 woningen) worden ter vaststelling voorgelegd 

aan de gemeenteraad. De structuurkaart vormt een richtinggevend ruimtelijk kader voor een verdere 

doorontwikkeling van 't Oog en het SPvE vormt de basis voor de bestemmingsplanprocedure voor 

de locatie van het woongebied. 

 

7. Vaststellen Plan van Aanpak Omgevingsvisie 

20.35 – 20.55 uur 

De gemeente Hardinxveld-Giessendam bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. In 

mei 2019 zijn door de gemeenteraad uitgangspunten vastgesteld die de basis zijn voor een Plan 

van Aanpak. Het Plan van Aanpak is op 12 september 2019 in De Ontmoeting aan de gemeenteraad 

gepresenteerd. De input die hierbij is opgehaald is verwerkt in het definitieve Plan van Aanpak dat 

nu ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit moet uiteindelijk leiden tot een 

Omgevingsvisie. 

 

Schorsing: 20.55 – 21.10 uur 
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Het Besluit 

 

Voorzitter: Dirk Heijkoop 

 

8. Heropening  

21.10 uur 

 

9. Vaststellen agenda van Het Besluit 

 

10. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het Besluit op 31 oktober en 7 november 2019 (deel 

B) 

 

11. Vaststellen Stedenbouwkundig Programma van Eisen en structuurkaart 't Oog 

 
12. Vaststellen Plan van Aanpak Omgevingsvisie 

 
13. Benoeming lid Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Verenigd Onderwijs (OVO) 

 

14. Sluiting 

 
Na afloop van de vergadering vergadert de raad in beslotenheid verder. 


