
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

 

  

      

 

Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst De Ontmoeting 

 

Donderdag 9 december 2021 

19.30 uur 

Digitale vergadering via MS Teams 

Live te volgen via https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl  

 

Voorzitter: Paul Hoogstraten 

 

Vanwege het coronavirus wordt steeds per maand en per vergadering bekeken of de raad 

digitaal of fysiek zal vergaderen. Besloten is om deze Ontmoeting ook weer digitaal te laten 

plaatsvinden. 

 

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 8 december 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 de agendapunten 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 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 Waterbus 

19.45 – 20.30 uur 

Doel: informeren 

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe concessie voor de Waterbus in. Tijdens deze bijeenkomst praat 

de nieuwe vervoerder, Blue Amigo, de raadsleden en de andere aanwezigen hierover bij. 

 

Schorsing: 20.30 – 20.40 uur 

 

3. Sociaal Domein – Lokaal sterk in de regio 

20.40 – 22.10 uur 

Doel: informeren 

Hardinxveld-Giessendam heeft een groot scala aan voorzieningen in de gemeente die toegankelijk 

zijn voor alle inwoners. Door het gebruiken van actuele cijfers weten wij waar we nog op in moeten 

zetten. De uitgangspunten van de Visie Sociaal Domein staan hierin centraal. We presenteren 

vandaag onze monitor Sociaal Domein en belichten een aantal projecten, zoals de waakvlam, het 

ouderenconsultatiebureau, afbakening jeugdhulp en de inkoop jeugdhulp 2022. 

https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/
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