gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Datum raadsvergadering: 27 juni 2019 (Het Debat en Het Besluit)
Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 11 (Het Besluit)
Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 16 mei 2019 in het gemeentehuis
van Hardinxveld-Giessendam.
Aanvang: 19.35 uur; sluiting: 21.15 uur.
Locatie: Raadzaal

Deel A – Het Debat

Aanwezige woordvoerders zijn:
Peter aan de Wiel

voorzitter.

Max van den Bout;
Paul Hoogstraten;
Benhard van Houwelingen;
Liny de Jager;
Jasper de Jong;
Arjan Meerkerk;
Robert Philippo;
Willem Pors;
Cor van Vliet;
Timon van Zessen

raadsleden.

Koen Schouten

burgerlid.

Trudy Baggerman;
Theo Boerman;
Jan Nederveen

wethouders.

Marissa de Ruiter MA

plv. griffier.

Aantal aanwezige belangstellenden:

10.

1. Opening
De voorzitter opent Het Debat om 19.35 uur en spreekt het ambtsgebed uit.

2. Vaststellen agenda van Het Debat
De heer Philippo (Fractie Philippo) geeft aan dat zijn technische vragen bij de Nota van Uitgangspunten
implementatie Omgevingswet (agendapunt 5) niet naar tevredenheid zijn beantwoord. De voorzitter stelt
voor om deze vragen bij agendapunt 5 opnieuw aan de orde te stellen.
De voorzitter geeft aan dat uit de adviezen van de raadsfracties is gebleken dat de volgende
agendapunten direct in Het Besluit kunnen worden behandeld:

Agendapunt 7 '4e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid';

Agendapunt 8 '3e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW';

Agendapunt 9 '4e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting'.
De PvdA heeft een motie 'Gemeentelijke voorlichting en melden houtstookoverlast' aangekondigd. Deze
motie is geagendeerd voor Het Besluit. Het voorstel is om deze motie ook te agenderen voor Het Debat.
De raad stelt de agenda met inachtneming van deze wijzigingen vast en besluit de motie 'Gemeentelijke
voorlichting en melden houtstookoverlast' als agendapunt 10 aan de agenda van Het Debat toe te
voegen.

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 4 april 2019
(deel A)
De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Debat op 4 april 2019 (deel A) ongewijzigd vast.

4. Vragenkwartiertje
SGP
De heer Meerkerk (SGP) stelt vragen over de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten in een gebouw
met kantoorbestemming aan de Rivierdijk 586.
Wethouder Baggerman beantwoordt de vragen van de heer Meerkerk.
De heer Meerkerk stelt de wethouder aanvullende vragen.
Wethouder Baggerman beantwoordt deze vragen.

Fractie Philippo
De heer Philippo (Fractie Philippo) geeft aan dat hij schriftelijke vragen conform artikel 12 van het
Reglement van Orde over chloortransporten over de Betuwelijn die het grondgebied van HardinxveldGiessendam doorkruisen tussen half mei en half juni 2019 bij het college heeft ingediend. Gezien de
calamiteitenrisico’s voor Hardinxveld-Giessendam heeft hij vriendelijk verzocht voor aanvang van de
transporten (voor half mei) deze vragen te beantwoorden en vraagt nu naar de status hiervan.
Wethouder Nederveen zegt dat de vragen in goede orde zijn ontvangen en dat ze op korte termijn
worden beantwoord.
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5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen
Wethouder Nederveen doet verslag van een grootschalig regionaal bodemonderzoek naar de stof
PFOA. In een groot deel van de regio Zuid-Holland Zuid zit PFOA in de bodem. In de gemeente
Hardinxveld-Giessendam, Molenwaard, Giessenlanden en Zederik gaat het op de meeste plekken om
lage gehalten. Dit betekent dat volkstuinen normaal gebruikt kunnen worden.
De heer Van Vliet is door de raad aangewezen als vertegenwoordiger in de sollicitatiecommissie voor
de werving van een directeur/voorzitter voor de rekenkamerfunctie. Hij deelt mede dat het proces
voortvarend verloopt. Het is de bedoeling dat deze maand de eerste sollicitatiegesprekken plaatsvinden.

6. Nota van Uitgangspunten implementatie Omgevingswet
Wethouder Boerman licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden.
De heren Van Houwelingen (T@B), Philippo (Fractie Philippo), Van Vliet (ChristenUnie), Van Zessen
(CDA), De Jong (SGP) en Van den Bout (PvdA) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel.
De voorzitter concludeert dat na beraadslagingen wordt ingestemd met het doorgeleiden van het
raadsvoorstel 'Nota van Uitgangspunten implementatie Omgevingswet' naar Het Besluit van dezelfde
avond.

7. 4e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid
Bij het vaststellen van de agenda is besloten dit onderwerp direct in Het Besluit te behandelen.

8. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Bij het vaststellen van de agenda is besloten dit onderwerp direct in Het Besluit te behandelen.

9. Werving directeur/voorzitter voor de rekenkamerfunctie van de
gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en
Zwijndrecht
Bij het vaststellen van de agenda is besloten dit onderwerp direct in Het Besluit te behandelen.

10. Motie 'Gemeentelijke voorlichting en melden houtstookoverlast'
Mevrouw De Jager (PvdA) geeft een toelichting op de motie 'Gemeentelijke voorlichting en melden
houtstookoverlast'. Na overleg met wethouder Nederveen zijn bullet 6 en 7 van de constateringen
geschrapt.
De heren Pors (ChristenUnie), Van Zessen (CDA), Schouten (SGP), Hoogstraten (T@B), Philippo
(Fractie Philippo) en mevrouw De Jager (PvdA) debatteren met elkaar over de inhoud van de motie,
waarbij:
- de heer Schouten (SGP) voorstelt bullet 10 van de constateringen te verwijderen;
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-

de heer Hoogstraten (T@B) voorstelt bullet 4 van de overwegingen te verwijderen.

Wethouder Nederveen geeft namens het college van B&W een positieve reactie op de motie.
Mevrouw De Jager (PvdA) geeft aan dat ze akkoord gaat met het verwijderen van bullet 10
(constateringen) en bullet 4 (overwegingen) uit de motie.
De voorzitter schorst de vergadering voor 15 minuten voordat er verdergegaan wordt met Het Besluit.
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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;
Liny de Jager-Volker;
Jasper de Jong;
Arjan Meerkerk;
Robert Philippo;
Willem Pors;
Wim de Ruiter MBA;
Henk van Tilborg;
Cor van Vliet;
Peter aan de Wiel;
Wim IJzerman;
Timon van Zessen

raadsleden.

Theo Boerman;
Jan Nederveen

wethouders.

Annemarie van der Ploeg

griffier.

Aantal aanwezige belangstellenden:

2.

Met kennisgeving afwezig zijn:
Arie van den Berg

raadslid.

Trudy Baggerman

wethouder.
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11. Heropening
De voorzitter opent Het Besluit om 21.05 uur en geeft aan dat de heer Van den Berg (SGP) en
wethouder Baggerman met kennisgeving afwezig zijn.

12. Vaststellen agenda van Het Besluit
De voorzitter geeft aan dat het agenderen van de motie van de PvdA voor Het Debat gevolgen heeft
voor de nummering van de agendapunten van Het Besluit.
De raad stelt de agenda van Het Besluit met inachtneming van deze wijzigingen vast.

13. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 4 april 2019
(deel B)
De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Besluit op 4 april 2019 (deel B) ongewijzigd vast.

14. Nota van Uitgangspunten implementatie Omgevingswet
De heer Philippo (Fractie Philippo) legt een stemverklaring af en geeft aan tegen het voorstel te
stemmen.
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen met 15 stemmen voor (T@B: 4:,
SGP: 3, ChristenUnie: 4, CDA: 2 en PvdA: 2) en 1 stem tegen (Fractie Philippo) akkoord gaat met het
voorstel:
De Nota van Uitgangspunten implementatie Omgevingswet vast te stellen.

15. 4e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel:
1. In te stemmen met het feit dat vanwege de recentelijke gemeentelijke herindelingen het aantal
deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling teruggebracht is naar 10.
2. In te stemmen met de aanpassing van de samenstelling van het Algemeen Bestuur, omdat de
leden van het Dagelijks Bestuur niet meer dan de helft van de stemmen in het Algemeen
Bestuur mogen hebben. Hiermee is duurzaam voldaan aan artikel 14, derde lid, van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

16. 3e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel:
In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de GR SVHW 2015.
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17. 4e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare
Verlichting
De voorzitter deelt mede dat de derde beslispunt alleen voor het college bestemd was en stelt voor om
in te stemmen met beslispunt 1 en 2.
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel:
1. de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting vanwege de toetreding van de
nieuwe gemeente Molenlanden en de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden te wijzigen;
2. de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting overeenkomstig bijgevoegd
wijzigingsbesluit aan te passen.

18. Wijziging samenstelling diverse commissies door afsplitsing de
heer Philippo van de fractie T@B
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel de heer R.W. (Robert) Philippo te benoemen als:
1. lid van de auditcommissie;
2. lid van de rekenkamercommissie;
3. lid van de commissie functioneringsgesprekken burgemeester en raad.

19. Benoemen nieuwe leden agendacommissie/voorzitterspool
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel:
1. de heer P. (Paul) Hoogstraten te benoemen als lid van de agendacommissie tevens voorzitter
in de voorzitterspool voor het leiden van de vergaderingen van De Ontmoeting en Het Debat.
2. de heer R. (Robert) Philippo te benoemen als lid van de agendacommissie tevens voorzitter in
de voorzitterspool voor het leiden van de vergaderingen van De Ontmoeting.

20. Wijziging leden Drechtraad door afsplitsing de heer Philippo van
de fractie T@B
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel:
1. de aanwijzing van de heer D. (Dick) Fijnekam als plaatsvervangend lid van de Drechtraad
namens de fractie T@B in te trekken en in zijn plaats de heer R.A. (Benhard) van Houwelingen
aan te wijzen als plaatsvervangend lid van de Drechtraad namens de fractie T@B;
2. de aanwijzing van de heer R.W. (Robert) Philippo als lid van de Drechtraad namens de fractie
T@B in te trekken en in zijn plaats de heer D. (Dick) Fijnekam aan te wijzen als lid van de
Drechtraad namens de fractie T@B;
3. de heer R.W. (Robert) Philippo aan te wijzen als lid van de Drechtraad namens de fractie
Philippo.
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21. Motie 'Gemeentelijke voorlichting en melden houtrookoverlast'
Mevrouw De Jager (PvdA) dient namens haar fractie een motie in met als titel 'Gemeentelijke
voorlichting en melden houtrookoverlast'.
De motie luidt als volgt:
De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 16 mei 2019,
Constaterende dat:
 Er een sterke toename is van houtgestookte installaties in woningen;
 Dat er meer dan vroeger hout gestookt wordt voor de primaire verwarming van onze woningen;
 Men overal in de wijken geconfronteerd wordt met de rook van de houtgestookte installaties;
 Daardoor heel veel inwoners geconfronteerd worden met de vrijgekomen schadelijke stoffen,
zoals fijnstof, PAK’s, etc., en daardoor ernstige gezondheidsrisico’s lopen.
 Het een ernstige aanslag is op het milieu zoals de luchtkwaliteit en verzuring van de bodem;
 Dat voor veel inwoners houtstoken primair staat voor gezelligheid en dat zij zich veelal niet
bewust zijn van de gezondheidsrisico’s en overlast die hiermee kan worden veroorzaakt;
 Er een begin is gemaakt met het informeren aan de inwoners van de risico’s van houtstook voor
het milieu en gezondheid;
Overwegend dat:
 In het omgevings- en gezondheidsbeleid een steeds grotere verantwoordelijkheid gelegd wordt
bij de gemeente om voor een gezonde en veilige leefomgeving voor haar inwoners te zorgen;
 Houtrook ernstige gezondheidseffecten teweeg kan brengen;
 De bewustwording van gezondheidseffecten van houtstook vergroot moet worden, om de
risico’s voor de gezondheid en de overlast ervan drastisch te verminderen.
 De VNG meer aandacht wil voor dit onderwerp in de gemeenteraad.
Verzoekt het college:
1. Via de gebruikelijke communicatiekanalen regelmatig te blijven communiceren over de
gevolgen van houtstook voor de luchtkwaliteit, de gezondheid en de overlast voor de omgeving,
en zo het ontmoedigen van het stoken van hout te vergroten;
2. Het melden van klachten van houtstookoverlast te vereenvoudigen op de gemeentelijke
website. Zodat men duidelijk en eenvoudig de overlast kan melden.
En gaat over tot de orde van de dag,
Namens de fractie PvdA,

Liny de Jager
De voorzitter brengt de motie 'Gemeentelijke voorlichting en melden houtrookoverlast' van de PvdA in
stemming en concludeert dat de motie unaniem is aangenomen.

22. Sluiting
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en sluit de vergadering om 21.15 uur.
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Deel A:
Aldus vastgesteld in Het Debat op 27 juni 2019.
De griffier,

De voorzitter,

Annemarie van der Ploeg

Dirk Heijkoop

Deel B:
Aldus vastgesteld in Het Besluit op 27 juni 2019.
De griffier,

De voorzitter,

Annemarie van der Ploeg

Dirk Heijkoop
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