
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

 

De aanvangstijden en behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

 

  

      

 

Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst De Ontmoeting 

 

Donderdag 11 februari 2021 

19.30 uur 

Digitale vergadering via MS Teams 

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

 

Voorzitters: Arjan Meerkerk (agendapunt 1 en 2) en Peter aan de Wiel (agendapunt 3) 

 

Er wordt steeds per maand en per vergadering bekeken of de raad digitaal of fysiek zal 

vergaderen. De signalen over de besmetting met het coronavirus zijn nog steeds zorgelijk. 

Daarom is besloten om ook deze vergadering 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 10 februari 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 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. Afbakening jeugdhulp 

19.45 – 20.30 uur 

Doel: opiniëren raadsfracties 

De gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdhulp. Vanuit 

Hardinxveld-Giessendam willen wij dat jeugdigen gezond en veilig opgroeien, kansen krijgen om 

zich te ontwikkelen en naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving.  

Vanavond voeren wij het gesprek over jeugdhulp in Hardinxveld-Giessendam. Vanuit de 

uitgangspunten van de lokale visie sociaal domein kijken we naar een aantal vraagstukken waarin 

keuzes te maken zijn. 

 

Schorsing: 20.30 – 20.45 uur 
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3. Nadere verdieping naar aanleiding van de raadsbijeenkomsten over het 'Stutten en 

verstevigen van de organisatie' 

20.45 – 22.15 uur 

Doel: informeren en opiniëren  

De gemeenteraad heeft vorig jaar tweemaal besluiten genomen over het versterken van de 

ambtelijke organisatie. De laatste keer op 17 december 2020 waarbij een deel van de 

aanbevelingen uit het rapport van Deloitte zijn vertaald naar actiepunten met een financiële 

vertaling.  

De openstaande aanbevelingen uit het rapport van Deloitte moeten in samenspraak met de 

gemeenteraad nog verder worden uitgewerkt. De raad heeft hiervoor tijdens twee informele sessies 

in januari input gegeven die is vertaald naar ingrediënten voor het volgend raadsvoorstel. Tijdens 

dit agendapunt presenteert het college deze ingrediënten en vraagt zij de raad naar zijn opinie over 

de gemaakte vertaalslag en de gepresenteerde ingrediënten. 

 


