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De aanvangstijden en behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

 

  

      

 

Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst De Ontmoeting 

 

Donderdag 10 september 2020 

19.30 uur 

Voorzitter: Arjan Meerkerk 

 

Door het coronavirus (COVID-19) zal De Ontmoeting deze maand nog digitaal plaatsvinden. 

De bijeenkomst is live te volgen via https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl  

Vanaf heden wordt per maand en per vergadering bekeken of de raad digitaal of fysiek zal 

vergaderen. 

 

Tijdens De Ontmoeting mag iedereen meepraten. Om dit in de digitale vergadering zo goed 

mogelijk te organiseren, kunnen inwoners/belangstellenden als volgt deelnemen: 

 

Meepraten? Als u wilt meepraten dan kunt u zich tot woensdag 9 september 17.00 uur bij de griffie 

aanmelden via griffie@hardinxveld-giessendam.nl. U wordt dan voor aanvang van de bijeenkomst 

toegevoegd als deelnemer aan de digitale vergadering. 

Vragen? Vragen over agendapunt 2, 3 en 4 kunt u vooraf of tijdens de vergadering stellen bij de 

griffie via griffie@hardinxveld-giessendam.nl. De voorzitter kan uw vraag dan inbrengen onder 

vermelding van uw naam. 

 

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 of griffie@hardinxveld-giessendam.nl). 

 

2. Presentatie Zienswijze concept Regionale Energiestrategie (RES) 

19.45 – 20.45 uur 

Doel: informeren en opiniëren 

Op 7 juli 2020 is de concept Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld door alle individuele 

colleges van de Energieregio Drechtsteden. De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te 

dienen die meegestuurd wordt met de concept RES naar het Nationaal Programma RES. De 

zienswijze dient tevens als input voor het vervolgtraject richting RES 1.0. 

 

Schorsing: 20.45 – 20.55 uur 

  

3. Presentatie Risicoclassificatie Verbonden Partijen 

20.55 – 21.25 uur 

Doel: informeren en opiniëren  

In de 'Nota Verbonden Partijen 2019-2022' is de sturing op de verbonden partijen beschreven. De 

risicoclassificatie wordt jaarlijks voorgelegd aan de raad en de uitkomsten hiervan worden 

opgenomen in de begroting in de (verplichte) paragraaf Verbonden Partijen. Tijdens deze 

bijeenkomst wordt de geactualiseerde risicoclassificatie toegelicht en besproken met de 

gemeenteraad. 
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Schorsing: 21.25 – 21.35 uur 

 

4. Presentatie Eneco-gelden - 2e deel 

21.35 – 22.35 uur 

Doel: informeren en opiniëren 

Op 23 januari 2020 heeft de raad ingestemd met de verkoop van de aandelen van Eneco. De 

aandelenoverdracht heeft uiteindelijke geresulteerd in een verkoopopbrengst van ruim € 18 miljoen. 

Met het vaststellen van de begroting 2020 in de raad van 7 november 2019 is het voorstel tot 

bestemming van het 1e resultaat van de aandelenverkoop (€ 10 miljoen) bekrachtigd. In de 

jaarrekening 2019 is aangegeven dat voor het resterende deel in de najaarsnota 2020 een 

bestemming zal worden opgenomen. Vooruitlopend op de behandeling van de najaarsnota 2020 

wordt eerst het bestemmingsvoorstel gepresenteerd. 


