
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

 

  

      

 

Agenda voor de openbare en besloten raadsbijeenkomst De Ontmoeting 

 

Donderdag 14 april 2022 

19.30 uur 

Raadzaal 

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

 

Voorzitter: Arjan Meerkerk 

 

Ontmoeten 

19.00 – 19.30 uur 

Ontmoeten biedt de mogelijkheid om onder het genot van een kopje koffie vragen te stellen aan 

raadsleden, ambtenaren, burgemeester en wethouders. 

 

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 via 

t. 14 0184 of griffie@hardinxveld-giessendam.nl. 

 

2. Presentatie Rekenkamerrapport 'Gevolgen van de woonopgave' 

19.45 – 20.30 uur 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft een rekenkamer die onafhankelijk onderzoek 

uitvoert naar het beleid van de gemeente. Het tweede onderzoek stond in het teken van de gevolgen 

van de woonopgave. Doel van het onderzoek was inventariseren wat de impact is van de 

gemeentelijke woonopgave op het realiseren van andere beleidsdoelen, bijvoorbeeld op terreinen 

als mobiliteit, voorzieningen en duurzaamheid. Het onderzoek is afgerond en de directeur van de 

rekenkamer, mevrouw Hélène van Rijnbach- de Groot, presenteert tijdens deze bijeenkomst de 

uitkomsten hiervan. 

 

Schorsing: 20.30 – 20.40 uur 

 

3. Presentatie Invlechting GR Sociaal en GR Drechtwerk 

20.40 – 21.25 uur 

Hardinxveld-Giessendam is sinds 2018 onderdeel van Drechtsteden. Vanaf 1 januari 2022 is de 

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (GR Sociaal) opgericht, waar de gemeente Hardinxveld-

Giessendam ook onderdeel van is. Deze GR Sociaal geeft uitvoering aan de Participatiewet, Wet 

Maatschappelijk ondersteuning en inburgering. Drechtwerk is de dienstverlener van de 

Drechtsteden in het ontwikkelen en ondersteunen naar werk. De GR Sociaal en Drechtwerk willen 

per 1 januari 2023 graag verder onder één noemer. Hardinxveld-Giessendam maakt geen gebruik 

van Drechtwerk, maar is aangesloten bij Avres. Dit maakt dat de gemeente Hardinxveld-

Giessendam een ander belang heeft bij de voorgestelde invlechting. Tijdens deze bijeenkomst 

wordt de raad geïnformeerd over het principebesluit dat het college heeft genomen en over het 

verdere proces. 

 

Na dit agendapunt vergadert de raad in beslotenheid verder. 

https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/
mailto:griffie@hardinxveld-giessendam.nl

