
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

 

  

      

 

Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst De Ontmoeting 

 

Donderdag 25 juni 2020 

19.30 uur 

Virtueel gemeentehuis; digitale vergadering via MS Teams 

Voorzitter: Arjan Meerkerk 

 

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 24 juni 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 en 3 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 Inkoopkader jeugdhulp 2022 

19.45 – 20.45 uur 

Doel: informeren 

Om jeugdhulp in te zetten dient er jeugdhulp worden ingekocht door de gemeente. In Hardinxveld-

Giessendam wordt dit regionaal geregeld en is deze taak belegd bij de Service Organisatie Jeugd. 

Het huidige inkoopkader voor jeugdhulp loopt tot en met 31 december 2020. Dit kader dient 

geëvalueerd te worden en er dient een besluit genomen te worden over het inkoopkader vanaf 1 

januari 2022. Het doel van deze bijeenkomst is om de raad te informeren en een gesprek te voeren 

over de doelen en ambities van het nieuwe inkoopkader jeugdhulp. 

 

Schorsing: 20.45 – 21.00 uur 

 

3. Presentatie Governance Service Organisatie Jeugd en Stichting Jeugdteams 

21.00 – 22.00 uur 

Doel: informeren 

Goede jeugdzorg, lokale sturing, regionale afstemming en kostenbeheersing vindt iedereen 

belangrijk, maar het is lastig om dit in een goed evenwicht te brengen. Andersson Elffers Felix (AEF) 

voert een onderzoek uit naar de herijking van de governance van de jeugdhulpregio Zuid-Holland 

Zuid. Op basis van een analyse van knelpunten en twee uiterste modellen (1. Zoveel mogelijk lokaal 

https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/
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of 2. Zoveel mogelijk regionaal) probeert AEF met de gemeenten en de aanbieders tot nieuwe 

keuzes voor een herijkte governance te komen. Tijdens deze bijeenkomst wordt de raad hierover 

geïnformeerd en wordt met elkaar van gedachten gewisseld over jeugdzorg(vraagstukken). 

 


