
Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit

Donderdag 10 november 2022
19.30 uur
Raadzaal
Live te volgen via https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl
Agenda en stukken zijn te raadplegen via de website https://  raad.hardinxveld-giessendam.nl  

Het openbare Debat

Voorzitter: Dirk Heijkoop 

1. Opening.

2. Vaststellen agenda van Het Debat.

3. Vaststellen besluitenlijst van Het Debat op 20 oktober 2022 (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, 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. Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026      
20.05 – 21.35 uur
De begroting 2023-2026 ligt ter vaststelling voor. In deze begroting 2023-2026 is gekozen voor
een  andere  opzet  van  het  beleidsmatige  deel.  Dit  is  uitgebreid  toegelicht  in  de  begroting.
Daarnaast zijn de financiële effecten tussen het vaststellen van de Perspectiefnota 2023-2026 en
het opstellen van de begroting 2023-2026 verwerkt.
(Bij dit agendapunt wordt tevens agendapunt 7 betrokken)

 Eerste termijn (betoog) fracties: 20.05 – 20.30

 Schorsing t.b.v. voorbereiding 2e termijn: 20.30 – 20.50 uur

 Tweede termijn (debat) 20.50 – 21.35 uur 

7. Septembercirculaire 2022
(in combinatie met agendapunt 6)
De septembercirculaire 2022 is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
volgens planning op Prinsjesdag gepubliceerd. De voorlaatste berekeningen van de algemene
uitkering, die in de huidige begroting zijn verantwoord, zijn gemaakt op basis van de meicirculaire
2022. 

De aanvangstijden van Het Debat en Het Besluit zijn net als de behandeltijden van de agendapunten 
indicatief.

 

gemeente 
 Hardinxveld-Giessendam

https://raad.hardinxveld-giessendam.nl/
https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/


8. Lokale paragraaf Bouwen incl. uitvoeringsprogramma
21.35 – 21.55 uur  
In  2019  werd  de  Lokale  Paragraaf  Wonen  vastgesteld  met  daaraan  gekoppeld  een
uitvoeringsprogramma. Met dit beleidsdocument gaf de gemeente uitvoering aan het woonbeleid.
Inmiddels is dat document aan actualisatie toe. De komende jaren ligt de focus op het bouwen van
nieuwe  woningen.  Passend  daarbij  wordt  het  beleidsdocument  omgebogen  naar  een  Lokale
Paragraaf Bouwen met uitvoeringsprogramma, welke vanavond ter besluitvorming voor ligt. 

Schorsing 21.55 – 22.05 uur  

9. Reparatie en vaststelling bestemmingsplan Woonarken  
22.05 – 22.15 uur  
Op 30 juni 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Woonarken" vastgesteld. Voordat
het  plan  werd  gepubliceerd  zijn  er  omissies  in  de  verbeelding  van  het  bestemmingsplan
geconstateerd. Om te voldoen aan de gemaakte afspraken in de overeenkomsten moet het op 30
juni 2022 vastgestelde bestemmingsplan teruggetrokken worden en een nieuwe versie van het
bestemmingsplan vastgesteld worden.

10. Vaststellen Erfgoedverordening Hardinxveld-Giessendam 2022
22.15 – 22.25 uur  
Voor  de  komst  van  de  Omgevingswet  moet  een  aantal  verordeningen  worden  aangepast,
waaronder  de  Erfgoedverordening.  Onderdelen van  die  verordening,  te  weten  archeologische
monumentenzorg, gaan van rechtswege onderdeel uitmaken van het tijdelijke omgevingsplan. De
regels moeten dan wel op juiste juridische grondslag zijn gesteld. De vast  te stellen Erfgoed-
verordening Hardinxveld-Giessendam voorziet hierin.

11. Vaststellen Verordening Nadeelcompensatie Hardinxveld-Giessendam 2022   
22.25 – 22.35 uur  
De VNG heeft een lijst opgesteld van minimale acties die de gemeente moet hebben uitgevoerd
voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het vaststellen van de voorliggende 'Verordening
Nadeelcompensatie Hardinxveld-Giessendam' maakt daar onderdeel van uit. Deze verordening
geeft richting aan de wijze van het behandeling nemen van een verzoek om schade, die wordt
veroorzaakt door een rechtmatig besluit van de gemeenteraad of het college. 

12. Aanwijzen Stichting Merweradio als lokale publieke media-instelling
22.35– 22.45 uur  
Per gemeente mag één lokale publieke media-instelling worden aangewezen om lokaal gebonden
informatie  te  verschaffen.  Binnen  Hardinxveld-Giessendam  en  Sliedrecht  verzorgt  Stichting
Merweradio dit, maar de termijn voor die aanwijzing loopt op 31 december 2022 af. Voorgesteld
wordt om Merweradio opnieuw aan te wijzen voor een periode van vijf jaar. 

Schorsing: 22.45  – 23.00 uur   

Het openbare Besluit

Voorzitter: Dirk Heijkoop

13. Heropening 
23.00 uur* 

14. Vaststellen agenda van Het Besluit.

15. Vaststellen besluitenlijst van Het Besluit op 20 oktober 2022 (deel B)

De aanvangstijd van Het Besluit is, evenals de behandeltijden van de agendapunten, indicatief. - 2 -



16. Toelaten  tijdelijk  raadslid  voor  de  T@B,  de  heer  J.  (Jary)  de  Hon,  in  verband  met
vervanging wegens ziekte 

* Toelaten
* Beëdigen

17. Begroting 2022 en Meerjarenbegroting 2024-2026 Hardinxveld-Giessendam. 

18. Septembercirculaire 2022.

19. Frauderisico- en M&O-analyse.

20. Nota Misbruik en Oneigenlijk Gebruik (M&O).

21. Verhoging eenmalige energietoeslag voor werkende minima.

22. Consultatie strategische agenda 2023-2026 politie-eenheid Rotterdam. 

23. Lokale Paragraaf Bouwen incl. uitvoeringsprogramma. 

24. Reparatie en vaststelling bestemmingsplan Woonarken. 

25. Vaststellen Erfgoedverordening Hardinxveld-Giessendam 2022. 

26. Vaststellen Verordening Nadeelcompensatie Hardinxveld-Giessendam

27. Aanwijzen Stichting Merweradio als lokale publieke media-instelling. 

28. Aanpassing Gemeenschappelijke regeling SVHW 2023. 

29. Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse educatie. 

30. Sluiting. 
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