gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Agenda voor de raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit
Donderdag 25 maart 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: n.t.b.
1. Opening
2. Vaststellen agenda van Het Debat
3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 18 februari 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. Uitgangspuntennotitie servicegemeente Dordrecht voor bedrijfsvoering
20.05 – 20.35 uur
Het college van de gemeente Dordrecht heeft in januari 2021 een Uitgangspuntennotitie vastgesteld
voor de 'toekomstige samenwerking Drechtstedengemeenten'. Deze notitie richt zich primair op de
transitie van de bedrijfsvoeringstaken naar Dordrecht als servicegemeente. De volgende stap in de
voorgenomen transitie is het vaststellen van kaders en uitgangspunten voor het nader uitwerken
van een concept GR tekst en het maken van afspraken over de bedrijfsvoering. Het college van
Dordrecht heeft haar Uitgangspuntennotitie aangeboden aan de andere colleges en verzoekt het
document uiterlijk 1 april 2021 te behandelen in de gemeenteraad.
7. Groeiagenda Drechtsteden 2030: uitvoeringsprogramma 2021 en cyclus
20.35 – 21.05 uur
De Groeiagenda 2030 is de strategische visie voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de
Drechtsteden in de periode 2018-2030. In het uitvoeringsprogramma 2021 staat op hoofdlijnen
welke kernopgaven we gaan oppakken om de ambities van de visie te realiseren.
Schorsing: 21.05 – 21.20 uur

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief.

8. Meerjaren onderhoudsplan gebouwen (MJOP Gebouwen)
21.20 – 21.40 uur
Het onderhoudsplan van de gemeentelijke gebouwen wordt periodiek geactualiseerd. Bij de nu
voorliggende actualisatie blijkt dat de dotatie bijstelling behoeft. Daarnaast wordt voorgesteld om de
reserve onderhoud gebouwen om te zetten in een voorziening onderhoud gebouwen.
9. De gemeentewerf energieneutraal en aardgasvrij
21.40 – 22.00 uur
In het kader van duurzaamheid en de middelen die vanuit de Eneco-gelden zijn afgezonderd, wordt
voorgesteld om voor het eerste gemeentelijke vastgoed verduurzamingsmaatregelen te treffen. Dit
betreft de aanschaf van zonnepanelen, vervanging door een warmwater-hogedrukreiniger en
energiebesparende maatregelen aan de verlichting op de Gemeentewerf De Schrank.
Schorsing: 22.00 – 22.10 uur

Het Besluit
Voorzitter: Dirk Heijkoop
10. Heropening
22.10 uur
11. Vaststellen agenda van Het Besluit
12. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 18 februari 2021 (deel B)
13. Uitgangspuntennotitie servicegemeente Dordrecht voor bedrijfsvoering
14. Groeiagenda Drechtsteden 2030: uitvoeringsprogramma 2021 en cyclus
15. Meerjaren onderhoudsplan gebouwen (MJOP Gebouwen)
16. De gemeentewerf energieneutraal en aardgasvrij
17. Beleidswijzigingen Verordening Beschermd wonen en opvang
18. Treasurystatuut
19. Wijziging lid commissie onderzoek geloofsbrieven
20. Afscheid raadslid SGP, de heer J. de Jong
21. Sluiting

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief.
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