
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

 

  

      

 

Agenda voor de openbare en besloten raadsbijeenkomst De Ontmoeting 

 

Donderdag 21 november 2019 

19.30 uur 

Raadzaal 

Voorzitter: Peter aan de Wiel 

 

Ontmoeten 

19.00 – 19.30 uur 

Ontvangst met koffie. Ontmoeten biedt aan inwoners de mogelijkheid om raadsleden, ambtenaren, 

burgemeester en wethouders vragen te stellen. Tevens kunnen raadsleden vragen stellen aan de 

leden van het college van B&W. 

 

Live-gang nieuw meldingssysteem openbare ruimte 

Tijdens het Ontmoeten wordt een nieuw systeem voor meldingen over de openbare ruimte 

gepresenteerd. Dit systeem is zeer gebruiksvriendelijk voor bewoners en voor de interne 

gebruikers. 

 

DE OPENBARE 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). 

 

2. Presentatie Versoepeling bebouwingsmogelijkheden Rivierdijk (BP Buitengebied) 

19.45 – 20.15 uur 

Doel: informeren en raadplegen externe doelgroepen 

Op het oostelijke gedeelte van de Rivierdijk wordt steeds meer op het achtererf gebouwd, vergund 

en onvergund. Op dit moment wordt per bouwwerk beoordeeld of medewerking wordt verleend of 

niet. Voor de bewoners van de Rivierdijk is het onduidelijk waarom momenteel wel/geen 

medewerking wordt verleend. Door een aanpassing in het bestemmingsplan krijgen de bewoners 

meer ruimte om op het achtererf bouwwerken te plaatsen. Daarnaast kan de gemeente weer een 

strakke lijn hanteren door reeds geplaatste bouwwerken te legaliseren en op illegale verharding en 

bouwwerken te handhaven. 

 

Schorsing: 20.15 – 20.20 uur 

 

DE BESLOTEN ONTMOETING 

 

3. Presentatie businesscase Riveer 

20.20 – 20.50 uur 

 

Over dit onderwerp vergadert de gemeenteraad in beslotenheid.  

 

Schorsing: 20.50 – 21.00 uur 
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DE OPENBARE ONTMOETING 

 

4. Gesprek directeur rekenkamer met de gemeenteraad over het onderzoeksprogramma 2020 

21.00 – 22.30 uur 

Doel: informeren en opiniëren raadsfracties 

De onderwerpen die door de fracties zijn aangedragen en de shortlist van de rekenkamer worden 

besproken tijdens deze workshop. Doel van de workshop is om te komen tot een gezamenlijke 

prioritering van de onderzoeksonderwerpen en om afbakening van onderwerpen en mogelijke 

vraagstellingen te verkennen. De directeur van de rekenkamer besluit op basis van de uitkomsten 

van de workshop tot het onderzoeksprogramma. 


