gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst De Ontmoeting
Donderdag 14 oktober 2021
19.30 uur
Locatie: Zalencentrum De Parel, Talmastraat 9, 3371 VG Hardinxveld-Giessendam
Voorzitter: Paul Hoogstraten
Nu de coronamaatregelen na de laatste persconferentie zijn versoepeld wil de gemeenteraad
graag weer fysiek vergaderen om in contact te komen met inwoners en andere belangstellenden.
Daarom komt de raad op 14 oktober a.s. weer op locatie bijeen, waarbij ook publiek en pers van
harte welkom zijn. We blijven tijdens fysieke bijeenkomsten wel de basisregels van de rijksoverheid
volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
 was vaak en goed uw handen.
 geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand.
 blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
 zorg voor voldoende frisse lucht.
Als u bij De Ontmoeting aanwezig wilt zijn verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden
bij de griffie via griffie@hardinxveld-giessendam.nll
Omdat de raad weer fysiek bijeenkomt, is het niet mogelijk om deze Ontmoeting online te bekijken
of te beluisteren.
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. Inwoner- en overheidsparticipatie
19.45 – 21.15 uur
Doel: informeren en opiniëren
Inwoner- en overheidsparticipatie is onderdeel van het raadsprogramma. Dit bekent dat het college
en de gemeenteraad samen optrekken om dit onderwerp verder te brengen. Op basis van de
opgehaalde input uit De Ontmoeting van 15 april jl. en diverse interviews is er een conceptnota
opgesteld die we graag met u bespreken.
Schorsing: 21.15 – 21.30 uur
3. Voortgang organisatieontwikkeltraject
21.30 – 22.15 uur
Doel: informeren
Eind 2020 startte onze gemeente een organisatieontwikkeltraject om de dienstverlening te
versterken. Sindsdien informeert het college de raad periodiek over de voortgang van dit traject.
Deze Ontmoeting is een vervolg van de Ontmoeting van 20 mei jl.

De aanvangstijden en behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief.

