
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

  

 

 

 

Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit 

 

Donderdag 29 oktober 2020 

19.30 uur 

Raadzaal 

Voorzitter: Peter aan de Wiel 

 

De gemeenteraad heeft de afgelopen maanden ervaren dat het moeilijker is om digitaal te 

debatteren. Na de goede ervaring tijdens Het Debat en Het Besluit op 17 september heeft de 

gemeenteraad besloten om op 29 oktober a.s. ook fysiek bijeen te komen in de Raadzaal van het 

gemeentehuis. Dit is volgens de RIVM-richtlijnen ook mogelijk. Er zijn looproutes om 1,5 meter 

afstand te kunnen bewaren, tafels en microfoons worden regelmatig schoongemaakt en 

deelnemers aan de vergadering reinigen regelmatig de handen. Personen met (milde) 

gezondheidsklachten zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoest of verhoging blijven thuis.  

 

Helaas is het voor publiek en pers niet mogelijk om de vergadering in de Raadzaal bij te wonen. 

De vergadering is live te volgen via https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/  

 

Afhankelijk van de ervaringen wordt per maand en per vergadering bekeken of de raad digitaal of 

fysiek zal vergaderen. 

 

Het Debat 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 17 september 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. Najaarsnota 2020 

20.05 – 20.55 uur 

De Najaarsnota 2020 vormt een belangrijke graadmeter voor de voortgang van de begroting van 

het lopende jaar. Dat komt omdat de voorliggende najaarsnota ingaat op de stand van zaken van 

de beleidsvoornemens, de exploitatiebudgetten en de investeringskredieten uit de begroting 2020. 

De raad wordt gevraagd de Najaarsnota 2020 vast te stellen. 
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7. Zienswijze begrotingswijzing 2020 Service Organisatie Jeugd 

20.55 – 21.15 uur 

De Service Organisatie Jeugd (SOJ) heeft naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage SOJ 

een begrotingswijziging voorgelegd voor 2020, die ter zienswijze is voorgelegd aan de raad. De 

SOJ stelt in de begrotingswijziging extra uitgaven voor. Met deze zienswijze kan de gemeenteraad 

invloed uitoefenen op dit besluit. 

 

Schorsing: 21.15 – 21.30 uur 

 

Het Besluit 

 

8. Heropening  

21.30 uur 

 

9. Vaststellen agenda van Het Besluit 

 

10. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 17 september 2020 (deel B) 

 
11. Najaarsnota 2020 

 

12. Zienswijze begrotingswijzing 2020 Service Organisatie Jeugd 

 

13. Intrekken verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad en vaststellen 

nieuwe verordening 

 
14. Sluiting 


