
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

  

 

 

 

Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit 

 

Donderdag 18 juni 2020 

19.30 uur 

 

Omdat de fractievergaderingen plaatsvinden op 11 juni a.s. is op het moment van publicatie van 

deze agenda in Het Kompas nog niet bekend over welke onderwerpen de fracties willen 

debatteren. Daarom is ervoor gekozen om alle onderwerpen te agenderen voor Het Debat. 

Daarnaast is ook nog niet bekend of de gemeenteraad weer fysiek in de raadzaal of op een 

andere locatie bij elkaar komt of digitaal blijft vergaderen. Raadpleeg onze website voor de meest 

actuele informatie: https://raad.hardinxveld-giessendam.nl/Vergaderingen 

 

Het Debat 

 

Voorzitter: Peter aan de Wiel 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het openbare en besloten Debat op 28 mei 2020 

(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 actuele, urgente 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. Focus 2020  

20.05 – 20.45 uur 

Eind 2019 is geconstateerd dat de organisatie moet worden versterkt. Hieraan liggen 

verschillende redenen ten grondslag. Er wordt daarom ingezet op versterking van de organisatie 

op korte termijn. Daarnaast vraagt het college om een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten 

naar hoe deze situatie is ontstaan en ook aanbevelingen te doen om tot een structurele oplossing 

te komen. Voor de inspanningen op korte termijn en het laten verrichten van het onderzoek vraagt 

het college de benodigde middelen. 

Aan het einde van Het Debat wordt nadrukkelijk stilgestaan bij het vervolgproces (nogmaals 

agenderen in een nieuwe vergadering of doorgeleiden naar Het Besluit op dezelfde avond). 

 

7. Jaarrekening 2019 en begroting 2021 verbonden partijen, inclusief zienswijzen 

20.45 – 21.25 uur 

Dit agendapunt gaat over de behandeling van jaarrekeningen 2019 en begrotingen 2021 van 

diverse gemeenschappelijke regelingen. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van 

de begrotingen en jaarrekening en de zienswijzen vast te stellen. 

https://raad.hardinxveld-giessendam.nl/Vergaderingen


De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. - 2 - 

Schorsing: 21.25 – 21.35 uur 

 
8. Economische visie 2020-2024 

21.35 – 21.55 uur 

Vertegenwoordigers van zowel het bedrijfsleven als de gemeente zijn in een stuurgroep aan de 

slag gegaan met actualisatie van de Economische visie. De gemeente Hardinxveld-Giesendam wil 

een bijdrage leveren aan het versterken van de economische aantrekkelijkheid en het 

functioneren van het bedrijfsleven. Deze visie is de basis voor acties in de komende jaren op een 

zestal beleidsterreinen. Verdere uitwerking van de Economische visie vindt plaats in het 

Actieprogramma economie. 

 

9. Normenkader 2019 (behorende bij controleprotocol 2019) gewijzigd vaststellen 

21.55 – 22.05 uur 

Tijdens de controle van de jaarstukken 2019 heeft de accountant geconstateerd dat de 

budgethoudersregeling en de nota inkoopbeleid onderdeel uitmaken van het normenkader. Om 

rechtmatigheidsproblemen te voorkomen adviseert de accountant om een gewijzigd normenkader 

vast te stellen. 

 

Schorsing: 22.05 – 22.15 uur 

 

Het Besluit 

 

Voorzitter: Dirk Heijkoop 

 

10. Heropening  

22.15 uur 

 

11. Vaststellen agenda van Het Besluit 

 

12. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het openbare Besluit op 28 mei 2020 (deel B) 

 

13. Focus 2020 (onder voorbehoud; zie agendapunt 6) 

 

14. Jaarrekening 2019 en begroting 2021 verbonden partijen, inclusief zienswijzen 

 

15. Economische visie 2020-2024 

 

16. Normenkader 2019 (behorende bij controleprotocol 2019) gewijzigd vaststellen 
 

17. Sluiting 

 


