
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

   
 

Datum raadsvergadering: 25 januari 2018 (Het Debat en Het Besluit) 

Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 11 (Het Besluit) 

 

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 21 december 2017 in het 

gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 19.30 uur; sluiting 21.35 uur.  

 

Locatie: Raadzaal 

 

Deel A – Het Debat 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Jan Nederveen;        voorzitter. 

 

Arjan Meerkerk; 

Cor van Vliet, 

Eelke Kraaijeveld; 

Henk van Tilborg; 

Jan Noordzij; 

Kor Nederveen; 

Martin van Rossum; 

Niek Verkaik; 

Peter aan de Wiel; 

Wim de Ruiter MBA       raadsleden. 

 

Joop Evertse        burgerleden 

 

Theo Boerman; 

Trudy Baggerman        wethouders 

 

Annemarie van der Ploeg      griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:  28 

  



 - 2 - 

1. Opening  

De voorzitter opent Het Debat om 19.50 uur. Hierna spreekt hij het ambtsgebed uit. 

 

In verband met het overlijden van oud-wethouder Teun Sluimer spreekt burgemeester Heijkoop een in 

memoriam uit. Na een minuut stilte schorst de voorzitter de vergadering kort, zodat de familie Sluimer 

de zaal kan verlaten.  

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

De voorzitter heropent de vergadering om 19.55 uur en inventariseert of er onderwerpen zijn die direct 

in Het Besluit kunnen worden behandeld.  

 

De heer Verkaik (PvdA) geeft aan dat de vragen van de PvdA-fractie wel beantwoord zijn, maar dat hij 

nog even wil reageren op punt 6 en eventueel kunnen andere partijen daar dan weer op reageren. 

Agendapunt 6 blijft dan ook op de agenda van Het Debat.  

 

Hierna stelt de raad de agenda vast. 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 9 november 
2017 (deel A) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Debat van 9 november 2017 (deel A) ongewijzigd vast. 

 

4. Vragenkwartiertje 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

Avres 

Wethouder Baggerman deelt mee dat zij hedenmiddag in het Algemeen bestuur van Avres afscheid 

genomen heeft van deze Gemeenschappelijke regeling.  

 

6. Intrekkings- en wijzigingsbesluit Wmo als gevolg van de toetreding 
tot de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden  

Na een toelichting op dit agendapunt door wethouder Baggerman stelt de heer Verkaik (PvdA) dat de 

intrekking van het Wmo beleidsplan betekent dat er volgend jaar geen beleid is op Wmo-gebied. De 

heren Meerkerk (SGP), Aan de Wiel (ChristenUnie), De Ruiter (CDA), Van Rossum (VVD) en wethouder 

Baggerman voeren – in  deze volgorde – het  woord.  

 

De voorzitter concludeert na de beraadslagingen dat wordt ingestemd met het doorgeleiden van het 

raadsvoorstel intrekkings- en wijzigingsbesluit Wmo als gevolg van de toetreding tot de GR 

Drechtsteden, naar Het Besluit van deze avond.  
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7. Belastingverordeningen en overige gemeentelijke tarieven 2018 

Wethouder Boerman licht toe waarom dit raadsvoorstel aangenomen zou moeten worden. 

 

De heren Van Rossum (VVD), Kraaijeveld (PvdA), Van Vliet (ChristenUnie), Noordzij (SGP), Van Tilborg 

(T@B) en De Ruiter (CDA) voeren – in deze volgorde –  het woord en debatteren met elkaar.  

Ook wethouder Boerman geeft nog een korte reactie.  

 

De voorzitter concludeert na de beraadslagingen dat wordt ingestemd met het doorgeleiden van het 

raadsvoorstel “Belastingverordeningen en overige gemeentelijke tarieven 2018” naar Het Besluit van 

deze avond.  

 

8. Slotwijziging rechtmatigheid en budgetoverheveling 2017  

Wethouder Boerman licht de slotwijziging kort toe.  

 

De heren Verkaik (PvdA), De Ruiter (CDA), K. Nederveen (T@B) en Noordzij (SGP) voeren het woord.  

 

De voorzitter concludeert dat na beraadslagingen wordt ingestemd met het doorgeleiden van het 

raadsvoorstel ‘Slotwijziging rechtmatigheid en budgetoverheveling 2017' naar Het Besluit van deze 

avond. 

 

Hierna sluit de voorzitter Het Debat. 

 

 

 



 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 
 

 

 

 

Deel B – Het Besluit 

 

Aanwezig zijn: 

Dirk Heijkoop    voorzitter.  

 

Arie van den Berg; 

Arjan Faro; 

Arjan Meerkerk; 

Cor van Vliet, 

Eelke Kraaijeveld; 

Guus van den Bosch; 

Henk van Tilborg; 

Jan de Vos; 

Jan Nederveen; 

Jan Noordzij; 

Johan van Wijngaarden; 

Kor Nederveen; 

Martin van Rossum; 

Niek Verkaik; 

Peter aan de Wiel; 

Robert Philippo; 

Wim de Ruiter MBA       raadsleden. 

 

Benhard van Houwelingen; 

Theo Boerman; 

Trudy Baggerman        wethouders 

 

Annemarie van der Ploeg      griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:  23 
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9. Heropening.  

De voorzitter heropent Het Besluit om 21.05 uur. 

 

10. Vaststellen agenda van Het Besluit.  

De raad stelt de agenda van Het Besluit ongewijzigd vast. 

 

11. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 9 november 
2017 (deel B) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Besluit op 9 november 2017 (deel B) ongewijzigd vast. 

 

12. Intrekkings- en wijzigingsbesluit Wmo als gevolg van de toetreding 
tot de GR Drechtsteden  

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen akkoord gaat met het voorstel 

om  

1. De ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hardinxveld-Giessendam’ in te 

trekken; 

2. De ‘Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hardinxveld-

Giessendam’ vast te stellen; 

3. Het ‘Periodiek plan Wmo regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2015-2018’ in te trekken; 

4. In afwachting op het geactualiseerd beleidsplan te werken zonder beleidsplan; 
5. Het college de opdracht te geven het geactualiseerde beleidsplan in de loop van 2018 ter 

vaststelling aan te bieden aan de raad.  

 

13. Belastingverordeningen en overige gemeentelijke tarieven 2018. 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen besluit tot het vaststellen van 

de volgende verordeningen: 

1. Verordening Onroerende zaakbelastingen 2018; 

2. Verordening Afvalstoffenheffing 2018; 

3. Verordening Rioolheffing 2018; 

4. Verordening Hondenbelasting 2018; 

5. Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2018; 

6. Legesverordening 2018; 

7. Verordening Haven- en Kadegeld 2018; 

8. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2018; 

9. Verordening Marktgelden 2018; 

10. Verordening Precariobelasting 2018; 

11. Verordening Tarieven sportaccommodaties 2018. 

. 

14. Slotwijziging rechtmatigheid en budgetoverheveling 2017.  

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het 

voorstel om de voorgestelde begrotingswijzigingen rechtmatigheid vast te stellen en de financiële effecten 

te verwerken in de begroting 2017. 
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15. Controleprotocol 2017 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het 

voorstel om het Controleprotocol 2017 vast te stellen.  

 

16. Renoveren van twee duikers bij de Bellefleur en de Knobbelzwaan 

De heer Philippo (T@B) legt een stemverklaring af.  

 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het 

voorstel tot renoveren van twee duikers bij de Bellefleur en de Knobbelzwaan.  

 

17. Regionale Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050 

De heren Van Rossum (VVD), Philippo (T@B), Van den Berg (SGP), Verkaik (PvdA), Van Vliet 

(ChristenUnie) en De Ruiter (CDA) leggen een stemverklaring af.  

 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het 

voorstel Regionale Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050, en besluit om de volgende vijf 

richtinggevende ontwikkellijnen vast te stellen  

a) gefaseerd los van aardgas, bij nieuwbouw en waar mogelijk bij verouderde bestaande 

aardgasnetten; 

b) afgaan van benzine, diesel en andere fossiele energie, zodra dat redelijkerwijs kan; 

c) sterk inzetten op energiebesparing; 

d) duurzaam opwekken van elektriciteit, met opbouw in tijdstaffels; 

e) realisering van de hoogst maatschappelijke opbrengst; 

en de 'Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050', die de afgelopen periode in samenspraak 

met een Adviesraad van ruim 20 partners tot stand is gekomen, hiervoor als leidraad te hanteren.  

 

18. Vaststellen zienswijze nieuwe kostenverdeelsystematiek 
Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid 

De heren De Ruiter (CDA), Kraaijeveld (PvdA), De Vos (SGP) en Van den Bosch (T@B) leggen een 

stemverklaring af.  

 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het 

voorstel Vaststellen zienswijze nieuwe kostenverdeelsystematiek Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. 

 

19. Vaststellen ontwerp Dekkingsplan Brandweer Zuid-Holland-Zuid, 
versie 02.17 

De heer De Vos (SGP) legt een stemverklaring af,  

 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het 

voorstel vaststellen ontwerp Dekkingsplan Brandweer Zuid-Holland zuid, versie 02.17.  

 

 

 

 



 - 7 - 

20. Vaststelling wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 
Zuid-Holland Zuid 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het 

voorstel toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met de Vaststelling wijziging 

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 

 

21. Wijzigen van de Regeling onderlinge samenwerking 
Drechtstedengemeenten (1e wijziging) 

De heer Philippo (T@B) legt een stemverklaring af.  

 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het 

voorstel het college toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Regeling onderlinge samenwerking 

Drechtstedengemeenten (1e wijziging).  

 

22. Vaststelling Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (12e  
wijziging) 

De heren Meerkerk (SGP) en Philippo (T@B) leggen een stemverklaring af.  

 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het  

wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (12e wijziging) en een afschrift van dit 

besluit te zenden aan de Drechtsteden.  

 

23. Afvaardigingen per 1 januari 2018 in de organen van de 
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 

De heren Verkaik (PvdA) en Philippo (T@B) leggen een stemverklaring af,  

 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat om op grond 

van artikel 9 van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden te besluiten dat met ingang van 

1 januari 2018, gedurende de huidige zittingsperiode van de gemeenteraad, tot leden en 

plaatsvervangende leden van de Drechtraad worden aangewezen  

 

Fractie  Lid Plv.lid stemgewicht 

CDA  W. de Ruiter (Wim) - 6 

ChristenUnie J. Nederveen (Jan) P.T. aan de Wiel (Peter) 17 

PvdA N.C.M. Verkaik (Niek) - 11 

SGP J.A. Meerkerk (Arjan) A.A. van den Berg (Arie) 22 

T@B R.W. Philippo (Robert) J.C. van Wijngaarden (Johan) 33 

VVD J.T.H. van Rossum (Martin) - 5 

  

Daarnaast worden voor bovengenoemde periode aangewezen:  

 tot lid van de Agendacommissie: R.W. Philippo (Robert)  

 tot lid van de Auditcommissie: A.A.J. van den Bosch (Guus) 

 tot lid van het Drechtstedenbestuur (op grond van artikel 17 van de GRD):  wethouder mevrouw 
G.K.C. Baggerman (Trudy)  
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24. Sluiting.  

Nadat de voorzitter enkele bespiegelingen uitgesproken heeft, spreekt hij het ambtsgebed uit en sluit de 

vergadering om 21.35 uur . 

 

 

Deel A: 

 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 25 januari 2018.  

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Arjan Meerkerk.   

  

 

 

Deel B: 

 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 25 januari 2018.  

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


