
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

  

 

 

 

Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit 

 

Donderdag 4 april 2019 

19.30 uur 

Raadzaal 

Voorzitter: Dirk Heijkoop 

 

Het Debat 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 21 februari 2019 (deel A) 

 

4. Vragenkwartiertje 

19.35 – 19.50 uur 

Deelnemers aan Het Debat (raads- of burgerleden) kunnen vragen stellen aan een lid van het 

college of een ander lid van de raad, maar uitsluitend over belangrijke, actuele onderwerpen. 

 

5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen  
19.50 – 20.05 uur  

De vertegenwoordigers van de diverse (lokale en regionale) organen en/of gemeenschappelijke 

regelingen geven tijdens dit agendapunt een terugkoppeling van belangrijke informatie. 

 

6. Toekomst regionale samenwerking Drechtsteden 

20.05 – 20.50 uur 

Aan de gemeenteraad wordt het rapport 'Voorbereidingscommissie toekomst regionale 

samenwerking Drechtstedengemeenten' voorgelegd als uitgangspunt voor de uitvoering van de 

regionale Groeiagenda. De Groeiagenda is het leidende en gezamenlijke doel in het ruimtelijk 

economische domein. Alle gemeenteraden in de Drechtsteden krijgen hetzelfde raadsvoorstel 

voorgelegd waarbij unanieme besluitvorming wordt gevraagd. 

 

Schorsing: 20.50 - 21.00 uur 

 

7. Transitievisie Warmte 1.0 

21.00 – 21.45 uur 

Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is dat we onze woningen en gebouwen op een 

andere manier gaan verwarmen en toewerken naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Om 

deze opgave te realiseren hebben de gemeente samen met onze partners samenhang gecreëerd 

én een eerste gezamenlijk beeld bepaald voor de aanpak en fasering van de warmtetransitie in de 

Drechtsteden. Deze samenhang en het gezamenlijke beeld vindt u in de Transitievisie Warmte 1.0 

die ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. 

 

Schorsing: 21.45 – 22.00 uur 
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8. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 

22.00 – 22.10 uur 

Het lijkt op het eerste gezicht niet logisch om een wijzigingsvoorstel voor de gemeenschappelijke 

regeling Drechtsteden (GRD) in procedure te brengen, op een moment dat het gesprek over de 

toekomst van de GRD naar aanleiding van het Berenschot rapport nog volop gaande is. Toch zijn 

er op dit moment enkele ontwikkelingen die in de tekst van de GRD verwerkt moeten worden om 

de rechtmatige uitoefening van wettelijke taken door zowel de GRD als door de gemeenten te 

garanderen. 

 

9. Werving directeur/voorzitter voor de rekenkamerfunctie van de gemeenten Alblasserdam, 

Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Zwijndrecht 

22.10 – 22.20 uur 

De raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met het gezamenlijk werven van dezelfde 

directeur/voorzitter voor de rekenkamerfunctie van de vier gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-

Giessendam, Sliedrecht en Zwijndrecht (of minder gemeenten indien niet alle 4 de raden 

instemmen) en het verder uitwerken van de opzet hiervan. 

 

Schorsing: 22.20 – 22.30 uur 

 

Het Besluit 

 

10. Heropening  

22.30 uur 

 

11. Vaststellen agenda van Het Besluit 

 

12. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 21 februari 2019 (deel B) 

 
13. Toekomst regionale samenwerking Drechtsteden 

 
14. Transitievisie Warmte 1.0 

 

15. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 

 

16. Werving directeur/voorzitter voor de rekenkamerfunctie van de gemeenten Alblasserdam, 

Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Zwijndrecht 

 
17. Afvaardigen lid Auditcommissie Drechtsteden 

 

18. Sluiting 


