
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

 

De aanvangstijden en behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

 

  

      

 

Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst De Ontmoeting 

 

Donderdag 16 september 2021 

19.30 uur 

Digitale vergadering via MS Teams 

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

 

Voorzitter: Arjan Meerkerk 

 

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

digitaal of fysiek zal vergaderen. Besloten is om deze bijeenkomst nog 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 15 september 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, 3, 4 en 5 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. Burgerinitiatief buurthuis Boven-Hardinxveld  

19.45 – 20.15 uur 

Doel: informeren en opiniëren raadsfracties 

In september 2020 is een burgerinitiatiefvoorstel ingediend door de activiteitengroep 'Buurthuis 

Boven-Hardinxveld'. Inmiddels zijn er door wethouder Nederveen diverse gesprekken gevoerd met 

de activiteitengroep. Tijdens deze bijeenkomst wordt het advies van het college toegelicht en krijgt 

de activiteitengroep de gelegenheid om hierop te reageren. 

 

Schorsing: 20.15 – 20.25 uur 
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3. Presentatie jaarverslag Maatschappelijke Agenda 2020 

20.25 – 20.55 uur 

Doel: informeren 

De presentatie geeft een beeld van de activiteiten die in het kader van de Maatschappelijke Agenda 

in 2020 zijn uitgevoerd onder de thema's 'met en voor elkaar' en 'actief en gezond'. 

 

Schorsing: 20.55 – 21.05 uur 

 

4. Presentatie haalbaarheidsonderzoek ondernemersfonds 

21.05 – 21.50 uur 

Doel: informeren en opiniëren raadsfracties 

Begin 2021 is er een haalbaarheidsonderzoek naar een ondernemersfonds gestart. De leden van 

de Stuurgroep Economische Visie willen de positieve resultaten van dit onderzoek presenteren. 

 

Schorsing: 21.50 – 22.00 uur 

 

5. Locatie Pieter de Hoogh methode grondverkoop 

22.00 – 22.20 uur 

Doel: informeren  

De gemeente wil op het voormalig zuidelijke veld van HKC sociale woningbouw ontwikkelen. Hiertoe 

is in 2019 een grondexploitatie geopend waarbij rekening is gehouden met sociale huurwoningen. 

Inmiddels blijkt er een groot (landelijk en lokaal) tekort te zijn aan betaalbare koopwoningen (Rigo 

Rapport Woningmarktanalyse Drechtsteden 2020). Daarom wil de gemeente compacte, betaalbare 

koopwoningen realiseren op het voormalig zuidelijk veld van HKC. Omdat de leencapaciteit van 

starters beperkt is, wil de gemeente deze doelgroep tegemoet komen door een koopstart-regeling 

te bieden, waarbij een korting geboden wordt.  

 


