
 gemeente 
 Hardinxveld-Giessendam

     

Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst De Ontmoeting

Donderdag 15 september 2022
19.30 uur
Raadzaal
Live te volgen via https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl 

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

Voorzitter:  Paul Hoogstraten

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. Bijpraten over bestemmingsplan 't Oog Wonen, fase 1  
19.45 – 19.55 uur
Op  22  september  staat  in  Debat  en  Besluit  de  besluitvorming  gepland  over  het  ontwerp-
bestemmingsplan 't  Oog Wonen, fase 1.  Vooruitlopend hierop geeft de portefeuillehouder een
korte toelichting

 
3. Mobiliteitsplan   

19.55 – 20.40 uur
De firma Goudappel is gestart met het opstellen van het nieuwe Mobiliteitsplan voor de gemeente.
De eerste stap is om door middel van een online enquête informatie op te halen bij de bewoners.
Tijdens de bijeenkomst geeft Goudappel een toelichting op:

- De algemene aanpak.
- De eerste resultaten uit de enquête.
- Beknopt overzicht eerste bevindingen (situatieschets).
- Vervolgstappen.

De opzet van de presentatie heeft tot doel te informeren en ruimte te geven aan opmerkingen
door de raad op de enquête en situatieschets

Korte schorsing (20.40-20.55 uur)

4. Omgevingswet – Inzicht in beleidscyclus en transitiefase 
20.55 – 21.40 uur  
Naar verwachting treedt  op 1 januari  2023 de Omgevingswet in werking. Een Omgevingswet-
deskundige voorziet de raad van kennis over deze wet, met name gericht op de ambities, instru-
menten, beleidscyclus en transitiefase en de rol / bevoegdheden van de raad hierin.

5. Omgevingswet – proces buitenplanse omgevingsplanactiviteit met bindend adviesrecht 

De aanvangstijden en behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief.
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21.40 – 22.10 uur
Op 17 februari 2022 heeft de raad vastgesteld voor welke gevallen de raad bindend adviesrecht
heeft  bij  buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA's).  De raad wordt  meegenomen in het
verkrijgen van inzicht in het proces van de BOPA met adviesrecht in relatie tot de vergadercyclus
van de raad.  

6. Herijking WMO, Minimabeleid en Schuldhulpverlening 
22.10 – 22.55 uur 
Met ingang van 1 januari 2022 is de Drechtraad opgeheven en de GR Drechtsteden omgevormd
tot de GR Sociaal (GRS). Met deze wijziging is de inhoudelijke sturing van de gemeenten op de
GR versterkt, en komt er met de herijkingen WMO, Minimabeleid en Schuldhulpverlening voor
Hardinxveld-Giessendam specifiek maatwerk in het beleid en de uitvoering van de SDD
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