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 Hardinxveld-Giessendam 

 

 
       

 

 

 

Datum raadsvergadering: 16 december 2021 (Het Debat en Het Besluit) 

Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 13 (Het Besluit) 

 

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Besluit op donderdag 11 november 2021 in het gemeentehuis 

van Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 19.30 uur; sluiting: 23.15 uur. 

 

Deel A – Het Debat 

 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Dirk Heijkoop        voorzitter. 

 

Max van den Bout; 

Dick Fijnekam; 

Benhard van Houwelingen; 

Arjan Meerkerk; 

Robert Philippo; 

Cor van Vliet;  

Timon van Zessen       raadsleden. 

 

Gert Maas        burgerlid. 

 

Theo Boerman        wethouder. 

         

Annemarie van der Ploeg      griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      n.v.t. 

 

 

 

     . 
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1. Opening 

De voorzitter opent Het Debat om 19.30 uur en heet iedereen hartelijk welkom bij deze fysieke 

raadsvergadering van de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam. Hij zegt dat hij na de laatste 

persconferentie over de aangescherpte coronamaatregelen het presidium heeft geconsulteerd. 

Rekening houdend met deze consultatie heeft hij ervoor gekozen om deze vergadering toch fysiek te 

laten plaatsvinden.  

 

De voorzitter geeft aan dat de basisregels van de rijksoverheid gevolgd worden om de verspreiding van 

het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen en dat iedereen vooraf een zelftest heeft ontvangen. Dit 

om de vergadering zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

 

Omdat er geen publiek is toegestaan, heet de voorzitter in het bijzonder de kijkers thuis welkom, die de 

vergadering volgen via de livestream. 

 

Vervolgens spreekt de voorzitter het ambtsgebed uit. 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

De voorzitter vraagt of alle gestelde technische vragen voldoende zijn beantwoord. 

 

De heer Maas (PvdA) zegt dat de beantwoording van zijn vragen over het onderwerp 'Pieter de Hoogh' 

nog niet helemaal naar tevredenheid is, maar dat hij voldoende informatie heeft om het debat te kunnen 

voeren. 

 

De voorzitter geeft aan dat er vier moties zijn aangekondigd die behandeld zullen worden bij de 

Programmabegroting 2022-2025 (agendapunt 3): 

1. motie 'Loslaten pas-op-de-plaats-beleid betreffende de bouw van sociale huurwoningen' van de 

PvdA; 

2. motie 'Nieuwe Webpagina Toerisme, Cultuurhistorie, Sport & Recreatie' van de Fractie Philippo; 

3. motie 'Verbetering leefbaarheid en versnelling woningbouw' van de Fractie Philippo;  

4. motie 'Versnelling lokale woningbouw' van de fracties T@B, SGP en ChristenUnie. 

 

De raad stelt de agenda van Het Debat ongewijzigd vast. 

 

3. Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2022-2025 

De voorzitter geeft een toelichting op de werkwijze. Vervolgens bepaalt hij door middel van loting de 

volgorde van de sprekers: CDA – SGP – PvdA – T@B – ChristenUnie – Fractie Philippo. 

Eerste termijn 

Wethouder Boerman geeft namens het college van B&W een toelichting op de Programmabegroting 

2022-2025. Voor dit college en voor hemzelf in het bijzonder is dit de laatste keer dat hij de 

Programmabegroting aan de raad aanbiedt. 

Algemene beschouwingen van de raadsfracties 

De heren Van Zessen (CDA), Meerkerk (SGP), Van den Bout (PvdA), Fijnekam (T@B), Van Vliet 

(ChristenUnie) en Philippo (Fractie Philippo) voeren namens hun fracties het woord over de 

Programmabegroting 2022-2025, waarbij:  

- de heer Maas (PvdA) een motie ‘Loslaten pas-op-de-plaats-beleid betreffende de bouw van 

sociale huurwoningen’ aankondigt en toelicht; 
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- de heer Van Houwelingen (T@B) mede namens de fracties SGP en ChristenUnie een motie 

'Versnelling lokale woningbouw' aankondigt en toelicht; 

- de heer Philippo (Fractie Philippo) de moties 'Verbetering leefbaarheid en versnelling 

woningbouw' en 'Nieuwe Webpagina Toerisme, Cultuurhistorie, Sport & Recreatie' aankondigt 

en toelicht. 

 

De voorzitter schorst de vergadering 30 minuten ten behoeve van de voorbereiding op de tweede 

termijn. 

Tweede termijn 

De voorzitter heropent de vergadering en geeft een toelichting op de werkwijze. 

 

Wethouder Boerman geeft namens het college van B&W een reactie op de algemene beschouwingen 

van de woordvoerders in de eerste termijn, waarbij hij: 

- in reactie op de SGP en de Fractie Philippo zegt dat burgerparticipatie via het participatieplan 

in december in de raad behandeld wordt; 

- in reactie op de PvdA zegt dat publicaties over houtstook terug zijn te vinden op de 

gemeentelijke website en dat er aandacht voor blijft; 

- in reactie op vragen van de T@B over het aanbestedingsbeleid zegt dat wethouder Nederveen 

bereid is met lokale ondernemers in gesprek te gaan indien dat gewenst is. 

 

De heer Van Zessen (CDA) stelt een verhelderingsvraag over duurzaamheid en de heer Fijnekam over 

het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). De vragen worden beantwoord door wethouder 

Boerman. 

Debat raadsfracties 

De heren Van Zessen (CDA), Meerkerk (SGP), Van den Bout (PvdA), Fijnekam (T@B), Van Vliet 

(ChristenUnie) en Philippo (Fractie Philippo) reageren in tweede termijn op de reactie van wethouder 

Boerman en debatteren met elkaar over het voorstel en de aangekondigde moties. 

 

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

raadsvoorstel 'Programmabegroting 2022-2025' en de aangekondigde moties naar Het Besluit van 

dezelfde avond. 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 5 minuten.  

 

De voorzitter heropent de vergadering. 

 

4. Septembercirculaire 2021 

De heren Philippo (Fractie Philippo) zegt voldoende te hebben aan een stemverklaring en geen debat 

te hoeven voeren over dit onderwerp. De heren Van Zessen (CDA) en Van den Bout (PvdA) geven aan 

dat het onderwerp voldoende aan de orde is geweest tijdens de behandeling van de 

Programmabegroting en ook geen debat meer hoeven te voeren. 

 

De voorzitter biedt wethouder Boerman ter voorbereiding op de besluitvorming en omdat het zijn laatste 

Septembercirculaire betreft toch de gelegenheid om het agendapunt in te leiden. 

 

Wethouder Boerman licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden. 

 

De voorzitter stelt voor om zonder schorsing direct door te gaan met Het Besluit. De raad gaat hiermee 

akkoord. 
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Deel B – Het Besluit 

 

Aanwezig zijn: 

Dirk Heijkoop        voorzitter   

 

Erik van den Bosch; 

Max van den Bout; 

Dick Fijnekam; 

Paul Hoogstraten;        

Benhard van Houwelingen; 

Gert Maas        vanaf agendapunt 7. 

Arjan Meerkerk;  

Robert Philippo; 

Willem Pors; 

Henk van Tilborg; 

Cor van Vliet; 

Peter aan de Wiel; 

Wim IJzerman; 

Timon van Zessen       raadsleden. 

  

Trudy Baggerman; 

Theo Boerman; 

Jan Nederveen        wethouders. 

 

 

Annemarie van der Ploeg      griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      n.v.t.   

   

Met kennisgeving afwezig zijn: 

Arie van den Berg; 

Liny de Jager-Volker; 

Wim de Ruiter MBA; 

Koen Schouten        raadsleden. 
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5. Heropening 

De voorzitter opent Het Besluit om 22.25 uur en geeft aan dat de heer Van den Berg (SGP), mevrouw 

De Jager- Volker (PvdA) en de heren De Ruiter (CDA) en Schouten (CDA) met kennisgeving afwezig 

zijn. 

 

6. Vaststellen agenda van Het Besluit 

De voorzitter zegt dat de aangekondigde moties onderdeel worden van de besluitvorming over de 

Programmabegroting 2022-2025.  

 

De raad stelt de agenda van Het Besluit ongewijzigd vast. 

 

7. Tijdelijke benoeming Gert Maas tot lid van de gemeenteraad ter 
vervanging van Liny de Jager-Volker 

a. Toelaten 

De heer Van den Bout brengt als voorzitter van de commissie geloofsbrieven verslag uit van de 

bevindingen van de commissie. Het onderzoek heeft opgeleverd dat er wettelijk geen onverenigbare 

betrekkingen zijn en dat niets een benoeming in de weg staat. 

 

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

voorstel: 

 

De heer Gert Maas tijdelijk toe te laten als lid van de gemeenteraad als vervanger van mevrouw Liny 

de Jager-Volker voor de periode van 11 november 2021 tot en met 4 maart 2022. 

 
Beëdigen  

Vervolgens gaat de voorzitter over tot installatie en beëdiging van de heer Maas. Hij vraagt of de heer 

Maas en de andere aanwezigen willen gaan staan.  

 

De voorzitter leest de tekst van de eed voor, zoals opgenomen in artikel 14 van de Gemeentewet: 

 

"Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke 

naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 

 

Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of 

enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 

 

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten 

als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen." 

 

De heer Maas legt de bij wet gevorderde eed af door het uitspreken van de woorden "Zo waarlijk helpe 

mij God Almachtig!" 

 

De voorzitter feliciteert de heer Maas van harte met zijn benoeming en overhandigt hem een bos 

bloemen. 
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8. Programmabegroting 2022-2025 

De voorzitter brengt de Programmabegroting 2022-2025 in stemming en concludeert dat de 

gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het voorstel: 

 

1. de programmabegroting 2022-2025 vast te stellen; 

2. de investeringen 2022 uit het investeringsoverzicht vast te stellen en te autoriseren. 

 

Vervolgens brengt de voorzitter de ingediende moties in stemming. 

 

Motie 'Loslaten pas-op-de-plaats-beleid betreffende de bouw van sociale huurwoningen' van de 

PvdA 

 

De motie luidt als volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 11 november 2021 

      

Constaterende dat: 

* Er sinds 1-1-2016 in onze gemeente een pas-op-de-plaats-beleid wordt gehanteerd betreffende 

de bouw van sociale huurwoningen. 

 

* De woningvoorraad van sociale huurwoningen sinds 2012 met maar liefst ruim 5 % is 

afgenomen. 

 

* Het inwoner aantal sindsdien met 756 personen is gegroeid. 

 

* De aanname dat de bouwopgave betreffende het woning tekort in Hardinxveld-Giessendam en 

de toename van de woningvoorraad geheel in de dure sector en het middensegment terecht 

moet komen niet reëel is. 

 

* U in het nieuws heeft kunnen vernemen dat er sprake is van landelijke woningnood waarbij ook 

flinke tekorten in de sociale sector. 

 

* Er inmiddels ook een groot verschil van inzicht is betreffende de bouwopgaaf tussen het college 

van B&W in Hardinxveld-Giessendam en het provincie bestuur. 

 

* De gezamenlijke woningcorporaties binnen de regio Drechtsteden waaronder Fien wonen reeds 

op 23 mei 2018 hebben geconstateerd dat krimp van de sociale woningvoorraad niet langer 

opportuun is. 

 

* Woningcorporatie Fien wonen middels een brief aan het college heeft laten weten tot 2030 –

160 extra sociale huurwoningen in Hardinxveld-Giessendam nodig heeft om haar 

volkshuisvestelijke taak te kunnen blijven vervullen. 

 

Overwegende dat: 

* Volkshuisvesting een gezamenlijke opgave is van woningcorporaties en de gemeente. 

 

* De nadruk voor nieuwbouw op nieuwe locaties te eenzijdig ligt op de koopsector en voornamelijk 

in het duurdere segment. 

 

* Ook in de sociale huursector behoefte is aan huurwoningen. 

 

* Met het voornemen om in ’t Oog tot 2030 maar liefst 1500 woningen te willen bouwen met een 

vanaf prijs van € 450.000  wordt de tweedeling binnen de gemeente vergroot. 
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* Inzetten op gedifferentieerde, sterke wijken en verbinding tussen groepen een must is om 

tweedeling in onze gemeente te voorkomen. 

 

Roept het college op: 

* Rekening te houden met de woonwens van al onze inwoners. 

 

* Bij nieuwbouwprojecten zich in te zetten voor gedifferentieerde, sterke wijken en verbinding 

tussen groepen. 

 

* De pas-op-de-plaats-beleid die al sinds 1-1-2016 wordt gehanteerd ten aanzien van de bouw 

van sociale huurwoningen los te laten. 

 

* Om samen met woningcorporatie Fien wonen verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van 

het verwerven van grondposities om de woningvoorraad betreffende sociale huurwoningen op 

peil te houden. 

 

En gaat over op de orde van de dag. 

 

Namens de PvdA fractie, 

Gert Maas en Max van den Bout 

 

De heren Van Zessen (CDA), Van Houwelingen (T@B) en Van Vliet (ChristenUnie) leggen een 

stemverklaring af.  

 

De voorzitter concludeert dat de motie is verworpen met 4 stemmen voor (CDA: 1, Fractie Philippo: 1 

en PvdA: 2) en 10 stemmen tegen (ChristenUnie: 4, SGP: 2 en T@B: 4). 

 

Motie 'Nieuwe Webpagina Toerisme, Cultuurhistorie, Sport & Recreatie' van de Fractie Philippo 

 

De motie luidt als volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in vergadering bijeen op donderdag 11 november 

2021 betreffende de behandeling van het raadsvoorstel Programmabegroting 2022-2025 onder 

agendapunt 3: 

 

Constaterende dat: 

 Programma 2, 

o Het collegeprogramma 2018 – 2022 ten doel stelt het professionaliseren van de 

dienstverlening door een nieuwe website en adequate openingstijden. 

o Aan de website continu geschaafd en gewerkt wordt. Nieuwe informatie vervangt 

verouderde informatie. De website is daarmee een onmisbaar instrument in de digitale 

informatievoorziening. 

 Programma 7,  

o We de cultuurhistorie van Hardinxveld-Giessendam willen behouden en toegankelijk laten 

zijn voor inwoners en andere geïnteresseerden. 

o We de recreatieve functies in Hardinxveld-Giessendam willen versterken door een 

samenhangend geheel aan recreatieve maatregelen te treffen. 

o Sport bijdraagt aan de gezondheid van inwoners, de leefbaarheid vergroot, voor verbinding 

zorgt en de economie stimuleert. 

o Er steeds meer aandacht voor dagrecreatie komt. Het initiatief rondom het buitenbad is daar 

onderdeel van. Dit is ook meegenomen in de lokale economische visie. 

 In onze gemeente geen centrale en actuele informatievoorziening over cultuurhistorie, sport & 

recreatie is welke realtime te bezoeken is en onze gemeentewebsite inwoners en bezoekers van 

ons dorp niet in dergelijke informatie voorziet. Hierbij wordt doorverwezen naar de gemeentegids 

van Akse Media. 
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Overwegende dat: 

 Meer toeristisch bezoek en meer bestedingen uiteindelijk in een toename van de werkgelegenheid 

in de sector zelf maar ook daarbuiten resulteren, een versterking van de lokale economie. 

 Een pagina op de gemeentewebsite ter promotie van ons dorp inzake toerisme, cultuurhistorie, 

sport & recreatie welke de lokale economie stimuleert ontbreekt. 

 De gemeentewebsite een uniek centraal medium is om ons dorp en economie te stimuleren. 

 Dit als nieuwe informatie meegenomen kan worden tijdens het schaven en werken aan de 

gemeentewebsite. 

 

Verzoekt het college: 

Ter stimulering van de lokale economie en de promotie van toerisme, cultuurhistorie, sport & recreatie 

te starten met een onderzoek naar de technische mogelijkheden en kosten om een promotiepagina 

toerisme, cultuurhistorie, sport & recreatie aan onze gemeentewebsite toe te voegen, hetzij regionaal 

voorbereid en / of in samenwerking met Akse Media uitgever van de gemeentegids. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie PHILIPPO – Robert Philippo 

 

De voorzitter concludeert dat de motie is verworpen met 3 stemmen voor (Fractie Philippo: 1 en PvdA: 

2) en 11 stemmen tegen (CDA: 1, ChristenUnie: 4, SGP: 2 en T@B: 4). 

 

 

Motie 'Verbetering leefbaarheid en versnelling woningbouw' van de Fractie Philippo 

 

De motie luidt als volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op donderdag 11 november 

2021,  

 

Constaterende dat:  

LEEFBAARHEID: 

 Bij opwarming van de aarde met 1,5 graad extreem weer het nieuwe normaal wordt met meer 

stortbuien, meer hittegolven, meer droogte, minder leefbaarheid en bouwen en bestraten daar 

haaks op staat. 

 Het richtgetal dat het Rijk in de Nota Ruimte aan gemeenten meegeeft voor nieuwbouwlocaties 75 

m2 is. 

 Voor onze gezondheid openbare groengebieden binnen een afstand van 500 meter van de woning 

van belang zijn. 

 Recent Europees onderzoek een maximale afstand van 300 meter tot stedelijk groen met een 

minimale afmeting van 1 hectare adviseert.  

 Het RIVM en de GGD het bouwen van gevoelige bestemmingen op minder dan 100 meter van de 

snelweg sterk afraden. 

 

WONEN: 

 Er een grote vraag is naar (nieuwbouw) woningen in ons dorp en wij ver achterlopen op de 

prognose. 

 Volgens de programmabegroting 2022-2025 samen met de ‘Woningmakers’ aan nieuwe plannen 

wordt gewerkt om de woningbouwbehoefte van onze gemeente invulling te geven;  

 Door landelijke schaarste het ook moeilijk is om goed gekwalificeerd personeel te vinden voor de 

invulling van gemeentelijke beleidsfuncties, alsmede voor ondersteunende functies bij aannemers; 

 Vertraging nieuwbouw ontstaat doordat leveringen van bouwmaterialen langer op zich laat wachten, 

de prijzen omhoog zijn geschoten en sommige producten in Nederland nauwelijks meer 

beschikbaar zijn. 
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 Bestaande koopwoningen 18,5 procent duurder zijn dan een jaar eerder en het aantal kopers 

afhaakt. 

 

Overwegende dat:  

 De leefbaarheid bij nieuwbouw bij deze klimaatverandering urgent is en zeker gesteld moet zijn. 

 Onze gemeente zich stevig in moet zetten om aan voornoemde normen van leefbaarheid te voldoen 

om bouwen en bestraten klimatologisch te compenseren. 

 Preventieve zorg ons speerpunt is en ziekten bij onze inwoners door onvoldoende leefbaarheid 

moeten voorkomen. 

 Onze gemeente zich inzet om minimaal voldoende huizen te bouwen voor de lokale behoefte;  

 Nieuwbouwwoningen en een inhaalslag goed zijn voor de doorstroming op de lokale woningmarkt;  

 De vraagprijzen van nieuwbouwwoningen van dien aard moeten zijn om realistisch te versnellen; 

 

Verzoekt het College van Burgemeester & Wethouders:  

- De gemeenteraad deze maand te informeren over de gemaakte afspraken en bereikte resultaten 

met betrekking tot verbetering van de leefbaarheid bij nieuwbouw en versnelling van woningbouw; 

- Begin volgend jaar te komen met een voorstel aan de gemeenteraad, met daarin maatregelen die 

leiden tot verbetering van de leefbaarheid bij nieuwbouw en versnelling van woningbouw.  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Fractie PHILIPPO – Robert Philippo 

 

De voorzitter concludeert dat de motie is verworpen met 4 stemmen voor (CDA: 1, PvdA: 2 en Fractie 

Philippo: 1) en 10 stemmen tegen (ChristenUnie: 4, SGP: 2 en T@B: 4). 

 

 

Motie 'Versnelling lokale woningbouw' van de fracties T@B, SGP en ChristenUnie 

 

De motie luidt als volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op donderdag 11 november 

2021,  

   

Constaterende dat:  

- Er een grote vraag is naar (nieuwbouw)woningen in ons dorp;  

- In het Meerjarenprogramma Grondzaken (MPG) een doelstelling was opgenomen van 57 

woningen te realiseren over geheel 2020;  

- Volgens het MPG in 2020 slechts 2 woningen zijn gerealiseerd en daarmee het aantal woningen 

is achtergebleven;  

- Volgens het MPG veel externe ontwikkelen, zoals beschermde diersoorten, PFAS en stikstof, 

een negatieve invloed hebben op de voortgang van projecten;  

- De gemiddelde lokale productie van 51 woningen per jaar lager ligt dan de recente prognose 

van de woningvoorraadtoename van de provincie, die rond de 85 woningen per jaar voor de 

komende 5 jaar schommelt;  

- Volgens de programmabegroting 2022-2025 aan nieuwe plannen wordt gewerkt om de 

woningbouwbehoefte van onze gemeente invulling te geven;  

- Diverse partijen, zoals gemeente, Fien Wonen, ontwikkelaars en makelaars samenwerken in 

‘Woningmakers’, dit om gezamenlijk een woningbouwversnelling te realiseren;  

- Aan de ‘Versnellingstafel’, waar zowel de gemeente als woningcorporatie Fien Wonen en 

ontwikkelaars uit de regio deelnemen, worden projecten op elkaar afgestemd om zo efficiënt 

mogelijk invulling te geven aan de vraag om extra woningen;   

- Door landelijke schaarste het ook moeilijk is om goed gekwalificeerd personeel te vinden voor 

de invulling van de diverse (in projecten ondersteunende) beleidsfuncties;   
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 Overwegende dat:  

- Toevoeging en versnelling van nieuwe woningen een urgent thema is in ons dorp, de regio 

Drechtsteden en in het algemeen;  

- Inzet van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is om minimaal voldoende huizen te bouwen 

voor de lokale behoefte;  

- Nieuwbouwwoningen goed zijn voor de doorstroming op de lokale woningmarkt;  

- Als concrete realisatie uitblijft van woningbouwplannen, die opgenomen zijn op de Planmonitor 

Drechtsteden, de gemeente in de toekomst minder programma van de Provincie mag 

ontwikkelen;  

- Een inhaalslag zo snel mogelijk nodig is om te kunnen voldoen aan de toename van de lokale 

woningbouwbehoefte;  

- De gemeenteraad behoefte heeft aan informatie over de bereikte resultaten met betrekking tot 

woningbouwversnelling;  

- De gemeenteraad vanuit haar kaderstellende rol verdere versnellingsmaatregelen wil nemen 

om te komen tot realisatie van voldoende nieuwbouwbouwwoningen in ons dorp;  

  

Verzoekt het College van Burgemeester & Wethouders:  

- De gemeenteraad deze maand te informeren over de gemaakte afspraken en bereikte 

resultaten (o.a. met Woningmakers) met betrekking tot versnelling van woningbouwprojecten;  

- Begin 2022 te komen met een voorstel aan de gemeenteraad, met daarin mogelijke 

maatregelen die leiden tot versnelling van woningbouw in ons dorp.   

   

En gaat over tot de orde van de dag.   

  

Getekend:   

 

T@B    SGP   ChristenUnie 

R.A. van Houwelingen  J.A. Meerkerk  C. van Vliet 

 

Wethouder Baggerman vraagt of met het woord 'maand' in het dictum van de motie of daarmee de 

huidige maand wordt bedoeld of binnen vier weken. 

 

De heer Van Houwelingen antwoordt mede namens de mede-indieners dat men graag zo spoedig 

mogelijk geïnformeerd worden. Als dat binnen vier weken is dan is dat akkoord. 

 

De voorzitter concludeert dat de motie is aangenomen met 11 stemmen voor (CDA: 1, ChristenUnie: 4, 

SGP: 2 en T@B: 4) en 3 stemmen tegen (PvdA: 2 en Fractie Philippo: 1). 

 

9. Septembercirculaire 2021 

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

voorstel: 

 

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de septembercirculaire 2021. 

2. De effecten uit de septembercirculaire 2021 in de begroting van 2021 te verwerken. 

3. De meerjarige effecten uit de septembercirculaire 2021 in de begroting van 2022-2025 te 

verwerken. 
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9. Sluiting  

De voorzitter dankt de deelnemers aan de vergadering voor hun bijdrage en het publiek voor het volgen 

van deze vergadering. De Ontmoeting van 18 november 2021 zal in verband met het coronavirus weer 

volledig digitaal plaatsvinden. De vergaderwijze van de daaropvolgende vergaderingen zal mede 

afhankelijk zijn van de extra coronamaatregelen die mogelijk nog volgen. 

 

Tot slot spreekt de voorzitter het ambtsgebed uit en sluit de openbare vergadering om 23.15 uur.  

 

Deel A: 

 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 16 december 2021. 

 

De plv. griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Marissa de Ruiter      Arjan Meerkerk 

 

Deel B: 

 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 16 december 2021. 

 

De plv. griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Marissa de Ruiter      Dirk Heijkoop 

 

 


