
Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit

Donderdag 20 oktober 2022
19.30 uur
Raadzaal
Live te volgen via https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl
Agenda en stukken zijn te raadplegen via de website https://raad.hardinxveld-giessendam.nl

Het openbare Debat

Voorzitter: Wim de Ruiter 

1. Opening

2. Vaststellen agenda van Het Debat

3. Vaststellen besluitenlijst van Het Debat op 22 september 2022 (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, 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. Najaarsnota 
20.05 – 20.50 uur
De Najaarsnota vormt een belangrijke graadmeter voor de voortgang van de begroting van het
lopende jaar. Dat komt omdat de voorliggende Najaarsnota in gaat op de stand van zaken van de
beleidsvoornemens, de exploitatiebudgetten en de investeringskredieten per 31 augustus 2022.
Daarbij  is  tevens  rekening  gehouden  met  ontwikkelingen  die  bekend  werden  gedurende  het
proces van samenstellen van deze nota.

7. Verordening Jeugdhulp 2022. 
20.50 – 21.00 uur
De 'Verordening Jeugd 2022' geeft per onderwerp de werkwijze hoe Hardinxveld-Giessendam hier
mee om gaat. Wat vinden wij als gemeente belangrijk voor de inwoners van ons dorp. Jeugdhulp
is een veel besproken onderwerp op de landelijke, regionale en lokale agenda. De uitgangspunten
van het sociaal domein zijn hier te lezen.

8. Inzetten rijksgelden voor de cultuur-ondersteunende subsidieregeling. 
21.00 – 21.10 uur
Om  de  kunst,  cultuur  en  erfgoedsector  in  Hardinxveld-Giessendam  na  de  coronaperiode  te
ondersteunen, is er een subsidieregeling opgesteld. Vanuit het Rijk ontving de gemeente gelden
ter  ondersteuning  van  de  cultuursector.  Deze  gelden  bevinden  zich  nu  in  de  Algemene
reserve. De raad beslist of de Rijksgelden beschikbaar worden gesteld voor de subsidieregeling. 

Schorsing: 21.10 – 21.20 uur

Het openbare Besluit
De aanvangstijden van Het Debat en Het Besluit zijn net als de behandeltijden van de agendapunten 
indicatief.

 

gemeente 
 Hardinxveld-Giessendam

https://raad.hardinxveld-giessendam.nl/
https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/


Voorzitter: Dirk Heijkoop

9. Heropening.
21.20 uur. *

10. Vaststellen agenda van Het Besluit. 

11. Vaststellen besluitenlijst van Het Besluit op 22 september (deel B). 

12. Najaarsnota 2022. 

13. Verordening Jeugdhulp 2022. 

14. Inzetten rijksgelden voor de cultuur-ondersteunende subsidieregeling. 

15. Vaststellen Bestemmingsplan Parallelweg 106 &107.  

16. Sluiting.

*De genoemde tijden bij de agendapunten in Het Debat zijn evenals de aanvangstijd van Het Besluit 
indicatief.

De aanvangstijden van Het Debat en Het Besluit zijn net als de behandeltijden van de agendapunten 
indicatief.
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