gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst De Ontmoeting
Donderdag 21 maart 2019
19.30 uur
Brandweerkazerne Rijnstraat 1c, 3371 ST Hardinxveld-Giessendam
Voorzitter: Arjan Meerkerk
DE ONTMOETING
1. Spreekrecht voor het publiek
19.30 – 19.45 uur
Het spreekrecht biedt de gelegenheid om in te spreken over een onderwerp naar keuze. Iedere
inspreker kan vijf minuten spreken over een onderwerp naar keuze. Als u gebruik wilt maken van
het spreekrecht, geef dit dan minstens 4 uur voor aanvang van De Ontmoeting bij de griffie aan
(t. 14 0184).
2. Bezoek van de voorzitter van de Veiligheidsregio ZHZ, dhr. W. Kolff, aan de gemeenteraad
19.45 – 20.30 uur
Doel: informeren en opiniëren raadsfracties (mening geven raadsfracties)
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ), dhr. W. Kolff, tevens
burgemeester van Dordrecht, bezoekt alle raden van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Tijdens
dit bezoek laat hij zich vergezellen door de secretaris dhr. C. Post, de coördinerend
gemeentesecretaris mw. S. van Heeren en het Hoofd Incidentbestrijding VRZHZ, dhr. J. Kramer.
De bijeenkomst heeft een interactief karakter. Naast het kennismaken, informatie verstrekken uit de
Veiligheidsregio ZHZ en het beantwoorden van vragen, is er ook aandacht voor de rol van de raad.
Waar ga je als raad wel/niet over?
Schorsing: 20.30 – 20.45 uur
3. Presentatie stichting het Luchtfonds over houtrook
20.45 – 21.45 uur
Doel: informeren en opiniëren raadsfracties (mening geven raadsfracties)
Stichting het Luchtfonds is een zelfstandig en onafhankelijk initiatief van een aantal gedupeerden
van houtrook. Het doel is mensen bewust te maken van de gevaren die houtrook met zich
meebrengt voor de gezondheid, milieu en klimaat. Het Luchtfonds heeft een aanbod gedaan om
een presentatie te verzorgen over de gevaren van houtrook. Op verzoek van de fractie van de PvdA
is dit onderwerp geagendeerd voor deze bijeenkomst.

De aanvangstijden en behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief.

