
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

   

 

 

 

Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit 

 

Donderdag 22 april 2021 

19.30 uur 

Digitale vergadering via MS Teams 

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

 

Er wordt steeds per maand en per vergadering bekeken of de raad digitaal of fysiek zal 

vergaderen. De signalen over de besmetting met het coronavirus zijn nog steeds zorgelijk. 

Daarom is besloten om ook deze vergadering digitaal te laten plaatsvinden. 

 

Het Debat 

 

Voorzitter: Paul Hoogstraten 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 25 maart 2021 (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. Hoofdlijnennotitie Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Drechtsteden 

20.05 – 20.35 uur 

De Hoofdlijnennotitie Gemeenschappelijke Regeling (GR) Sociaal Drechtsteden is de eerste 

mijlpaal van het transitiespoor GR Sociaal. Hierin zijn de eerste contouren van de vernieuwde 

samenwerking beschreven. Deze notitie geeft inzicht in het 'waarom en wat' van de transitie. De 

inhoud staat hierbij centraal. Er wordt op dit moment nog niet gevraagd om enig besluit te nemen.  

 

7. Onkruidbestrijding op verhardingen 

20.35 – 21.05 uur 

In de gemeente wordt geen gebruik meer gemaakt van chemische middelen. De onkruidbeheersing 

is hierdoor veel arbeidsintensiever geworden. Het voorstel is om het ambitieniveau te verhogen van 

een C naar een B-niveau waarbij in beperkte mate onkruid aanwezig mag zijn op verhardingen. 

De gemeente heeft in 2018 de onkruidbestrijding bij Waardlanden ondergebracht. In 2020 heeft 

Waardlanden gewerkt aan een beheerplan voor de onkruidbestrijding. Dit plan biedt houvast om de 

kwaliteit te waarborgen en de benodigde investeringen in mensen en materieel te kunnen doen.  

 

Schorsing: 21.05 – 21.15 uur 

 

https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/
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Het Besluit 

 

Voorzitter: Dirk Heijkoop 

 

8. Heropening  

21.15 uur 

 

9. Vaststellen agenda van Het Besluit 

 

10. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 25 maart 2021 (deel B) 

 
11. a) Toelaten nieuw raadslid SGP, de heer K.J. (Koen) Schouten 

b) Beëdigen  

 
12. Wijziging samenstelling diverse commissies in verband met wijziging samenstelling  

SGP-fractie 

 

13. Hoofdlijnennotitie Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Drechtsteden 

 
14. Onkruidbestrijding op verhardingen 

 

15. Sluiting 

 


