gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Agenda voor de raadsbijeenkomsten De Ontmoeting en
Het Debat en Het Besluit
Donderdag 21 februari 2019
19.30 uur
Raadzaal

De Ontmoeting
Voorzitter: Wim de Ruiter
1. Opening
2. Nota Verbonden Partijen
19.30 – 20.15 uur
Doel: informeren en opiniëren raadsfracties (mening geven raadsfracties)
In de nieuwe nota verbonden partijen wordt een andere systematiek van sturing en toezicht op de
verbonden partijen geïntroduceerd. Verbonden partijen worden als zodanig aangemerkt als
sprake is van een bestuurlijk belang én een financieel belang.
Om goed te kunnen sturen op onze verbonden partijen is door het college een risicoclassificatie
per verbonden partijen opgesteld. Deze worden aan de aanwezigen toegelicht waarna men
hierover in gesprek kan.
3. Sluiting
Schorsing: 20.15 – 20.30 uur

Het Debat
Voorzitter: Peter aan de Wiel
1. Opening
20.30 uur
2. Vaststellen agenda van Het Debat
3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 24 januari 2019 (deel A)
4. Vragenkwartiertje
20.35 – 20.50 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 belangrijke, actuele onderwerpen.
5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen
20.50 – 21.05 uur
De vertegenwoordigers van de diverse (lokale en regionale) organen en/of gemeenschappelijke
regelingen geven tijdens dit agendapunt een terugkoppeling van belangrijke informatie.

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief.

6. Vaststelling bestemmingsplan "'t Oog Bedrijven"
21.05 – 21.35 uur
Het ontwerpbestemmingsplan "'t Oog Bedrijven" heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn zes
zienswijzen ingediend die de gemeenteraad in het kader van de vaststelling van het
bestemmingsplan dient af te wegen. Het bestemmingsplan wordt gewijzigd ter vaststelling
voorgelegd.
7. Zienswijze begrotingswijziging 2019 Dienst Gezondheid & Jeugd en Serviceorganisatie
Jeugd ZHZ
21.35 – 21.55 uur
Op 13 december 2018 besprak het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid de ‘Begrotingswijziging SOJ 2019' en de
'Begrotingswijziging DG&J 2019'. Door middel van een zienswijze kunnen de gemeenteraden aan
het Dagelijks Bestuur hun gevoelens over de begrotingswijzigingen kenbaar maken.
Schorsing: 21.55 – 22.10 uur
8. Nota Verbonden Partijen 2019 – 2022
22.10 – 22.30 uur
De Nota Verbonden Partijen beschrijft het bestuurlijke kader rondom deelname in een verbonden
partij en de sturingsarrangementen en -instrumenten op basis van financiële en bestuurlijk
inhoudelijke afwegingen. De methode van sturing op de verbonden partijen en de gemaakte
risicoanalyses per verbonden partij zijn in De Ontmoeting gepresenteerd. Aan de gemeenteraad
wordt voorgesteld om de Nota Verbonden Partijen 2019-2022 vast te stellen.
Schorsing: 22.30 – 22.40 uur

Het Besluit
Voorzitter: Dirk Heijkoop
9. Heropening
22.40 uur
10. Vaststellen agenda van Het Besluit
11. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 24 januari 2019 (deel B)
12. Vaststelling bestemmingsplan "'t Oog Bedrijven"
13. Zienswijze begrotingswijziging 2019 Dienst Gezondheid & Jeugd en Serviceorganisatie
Jeugd ZHZ
14. Nota Verbonden Partijen 2019 – 2022
15. Sluiting

De aanvangstijden en de behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief.
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