gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Agenda voor de openbare en besloten raadsbijeenkomst De Ontmoeting
Donderdag 14 mei 2020
19.30 uur
Virtueel gemeentehuis; digitale vergadering via MS Teams
Voorzitter: Peter aan de Wiel
Door het coronavirus (COVID-19) vinden er op dit moment geen fysieke vergaderingen
plaats in het gemeentehuis. De gemeenteraad vergadert digitaal en dit is live te volgen via
https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl
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 13 mei 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 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 Regionale EnergieStrategie
19.45 – 20.45 uur
Doel: informeren
De gemeente Hardinxveld-Giessendam is onderdeel van de RES-regio Drechtsteden. Een van de
30 regio's die als resultaat van het klimaatakkoord werken aan een Regionale Energie Strategie
(RES). Deze moet in 2021 worden vastgesteld. In aanloop daar naartoe wordt op 1 oktober 2020
een concept-RES ingediend bij het Nationaal Programma. De regionale strategie heeft natuurlijk
een lokale betekenis en impact. Daarom is het van groot belang ook de gemeenteraad hier
zorgvuldig bij te betrekken. Op 14 mei krijgt de gemeenteraad inzicht in het proces (terugblik en
vooruitblik), inhoud en de rol die hij hierbij speelt. Vanuit Drechtsteden zal Joey Reedijk een
presentatie verzorgen, met een aanvulling vanuit onze gemeente door Merlijn Timmers en Heleen
Tiemensma.
Schorsing: 20.45 – 21.00 uur
Na afloop van dit agendapunt vergadert de raad in beslotenheid verder over het
Meerjarenprogramma grondzaken 2020.

De aanvangstijden en behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief.

