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Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst De Ontmoeting 

 

Donderdag 12 september 2019 

19.30 uur 

Raadzaal 

Voorzitter: Wim de Ruiter MBA 

 

DE ONTMOETING 

 

1. Spreekrecht voor het publiek 

19.30 – 19.45 uur 

Het spreekrecht biedt de gelegenheid om in te spreken over een onderwerp naar keuze. Iedere 

inspreker kan vijf minuten spreken over een onderwerp naar keuze. Als u gebruik wilt maken van 

het spreekrecht, geef dit dan minstens 4 uur voor aanvang van De Ontmoeting bij de griffie aan  

(t. 14 0184). 

 

Aansluitend aan het spreekrecht voor het publiek: 

Overhandigen petitie 'Toegangseisen Waardlanden' van de T@B aan wethouder Boerman. 

 

2. Gesprek met regionale raadswerkgroep over de positie van gemeenteraden op het terrein 

van jeugdhulp 

19.45 – 20.30 uur 

Doel: informeren en opiniëren raadsfracties (mening geven raadsfracties) 

Op 1 juni 2017 is de rapportage Grip op GR'en in De Ontmoeting behandeld. Hierin zijn 

aanbevelingen opgenomen voor de gemeenteraden. Deze aanbevelingen zijn al verwerkt in onze 

Nota Verbonden Partijen. Over een van de aanbevelingen (advies R13) vindt het gesprek plaats 

met de regionale raadswerkgroep. Sinds twee jaar hebben enkele raadsleden uit Zuid-Holland Zuid 

de samenwerking gezocht. Dit vanuit de gedachte dat samenwerking de positie van autonome 

lokale raden kan versterken. 

De regionale raadswerkgroep heeft het verzoek gedaan om met de gemeenteraad in gesprek te 

gaan over de positie van gemeenteraden in Zuid-Holland Zuid, specifiek op het gebied van 

jeugdhulp en om te peilen of de raad van Hardinxveld-Giessendam openstaat voor aansluiting bij 

een Rapporteursgroep. 

 

Schorsing: 20.30 – 20.40 uur 

 

3. Presentatie SPvE 't Oog woongebied en structuurkaart 't Oog 

20.40 – 21.40 uur 

Doel: informeren en opiniëren raadsfracties (mening geven raadsfracties) 

Tijdens deze bijeenkomst wordt de gemeenteraad geïnformeerd en geraadpleegd over de 

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

het woongebied 1e fase in 't Oog (170 woningen). 

 

Schorsing: 21.40 – 21.50 uur 
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4. Presentatie Plan van aanpak Omgevingsvisie  

21.50 – 22.50 uur 

Doel: informeren en opiniëren raadsfracties (mening geven raadsfracties) 

Op 16 mei 2019 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten implementatie Omgevingswet 

vastgesteld. Hierin is een keuze voor een invoeringsstrategie gemaakt en is een aantal centrale 

uitgangspunten geformuleerd die als kader dient voor de verdere implementatie. Eén van de 

uitgangspunten is dat we het opstellen van de Omgevingsvisie als het leidende proces beschouwen. 

Tijdens deze avond wordt een concept plan van aanpak voor het opstellen van de Omgevingsvisie 

gedeeld met de raad en wordt input opgehaald die kan worden verwerkt in het definitieve plan van 

aanpak. 


