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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 25 november 2021 in het virtuele 

gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 20.15 uur; sluiting: 22.17 uur. 

 

Deel A – Het Debat 

 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Arjan Meerkerk;        voorzitter. 

 

Erik van den Bosch; 

Max van den Bout; 

Benhard van Houwelingen; 

Robert Philippo; 

Willem Pors; 

Wim de Ruiter; 

Koen Schouten; 

Cor van Vliet; 

Timon van Zessen       raadsleden.  

 

Dirk Heijkoop        burgemeester. 

Trudy Baggerman; 

Theo Boerman; 

Jan Nederveen        wethouders. 

      

Annemarie van der Ploeg      griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      n.v.t. 
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1. Opening 

Na een besloten raadsvergadering over de herbenoemingsprocedure van burgemeester Heijkoop, 

opent de voorzitter Het Debat om 20.15 uur. Hij heet iedereen van harte welkom bij deze digitale 

vergadering van de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in het bijzonder de kijkers die thuis 

de vergadering volgen via livestream.  

 

Ook deze vergadering vindt vanwege het coronavirus weer digitaal plaats. De voorzitter benoemt de 

vergader- en spreekregels die met elkaar zijn afgesproken. 

 

Vervolgens geeft hij het woord aan de heer De Ruiter. 

 

De heer De Ruiter zegt dat hij op 22 september 2016 als voorzitter van de vertrouwenscommissie mocht 

vertellen dat de gemeenteraad in een besloten raadsvergadering had besloten de minister aan te 

bevelen om bij de Koning voor het ambt van burgemeester in onze gemeente voor te dragen, de heer 

Dirk Heijkoop.  

Dat is inmiddels vijf jaar geleden en volgend jaar loopt de ambtstermijn voor de burgemeester af. Op 8 

juli heeft de gemeenteraad daarom opnieuw een vertrouwenscommissie ingesteld, die zich zou richten 

op de herbenoemingsprocedure. 

De heer De Ruiter zegt dat hij daar de afgelopen periode wederom voorzitter van mocht zijn en dat hij 

verheugd is mede te kunnen delen dat de gemeenteraad zojuist heeft besloten om een voordracht voor 

de herbenoeming van de heer Heijkoop als burgemeester van Hardinxveld-Giessendam vast te stellen. 

Dat betekent dat de Commissaris van de Koning op de hoogte zal worden gesteld van het raadsbesluit 

waarmee de procedure richting het ministerie van Binnenlandse Zaken een vervolg kan krijgen. 

 

Vervolgens overhandigt de heer De Ruiter aan burgemeester Heijkoop een bos bloemen. 

 

Burgemeester Heijkoop zegt verheugd te zijn dat hij is voorgedragen voor een herbenoeming. Hij blikt 

kort terug op de afgelopen vijf jaar en dankt voor het vertrouwen dat in hem is uitgesproken. 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

De voorzitter zegt dat agendapunt 6 'Vaststellen bestemmingsplan "Stationsstraat 23-27"' onder 

voorbehoud is geagendeerd en vraagt de raad of dit onderwerp op de agenda kan blijven.  

 

De raad gaat hiermee akkoord. 

 

De heer Van Zessen (CDA) heeft aangegeven dat wat zijn fractie betreft – in tegenstelling tot het eerder 

gegeven advies – een stemverklaring voldoende is bij agendapunt 7. 'Oprichting Ondernemersfonds 

Hardinxveld-Giessendam'. De PvdA is hierdoor nog de enige fractie die over dit onderwerp wil 

debatteren.  

 

De voorzitter vraagt of de PvdA het debat over dit onderwerp wil handhaven. De heer Van den Bout 

(PvdA) bevestigt dit. 

 

De raad stelt de agenda van Het Debat ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 28 oktober 

2021 (deel A) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Debat op 28 oktober 2021 (deel A) ongewijzigd vast. 
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4. Vragenkwartiertje 

De heer Philippo (Fractie Philippo) stelt een vraag over de 'Regeling ontzorgingsprogramma 

maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland'. 

 

De voorzitter zegt dat de griffie de vraag heeft ontvangen en dat in het presidium is afgesproken dat de 

vraag schriftelijk beantwoord zou worden. 

 

De heer Philippo zegt dat hij de beantwoording nog niet heeft ontvangen. Noot griffie: de beantwoording 

is op 29 november door de griffie ontvangen en per mail naar de raad gestuurd. 

 

5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
Wethouder Nederveen zegt dat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tien jaar bestaat. Ter 

gelegenheid daarvan heeft hij een bomencheque ontvangen ter waarde van 750 euro en vraagt naar 

ideeën voor locaties waar de bomen geplant kunnen worden. 

Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling (SVHW) 

Wethouder Boerman zegt dat er van de SVHW een bericht is ontvangen dat de gemeente moet rekenen 

op een begrotingsoverschrijding. Dit wordt vooral veroorzaakt door de afwikkeling van bezwaren die 

ingediend zijn door 'no cure, no pay bedrijven'.  De gemeente zal hierdoor ongeveer 10.000 euro moeten 

bijbetalen over het lopende jaar. 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

Burgemeester Heijkoop zegt dat de raad eind september het ontwerpbeleidsplan van de brandweer 

heeft ontvangen en dat er iets mis is gegaan met de procedure. Hij biedt zijn excuses aan en zegt dat 

de raad spoedig nog een memo ontvangt. Eventuele aandachtspunten op het ontwerpbeleidsplan 

kunnen gemeld worden, zodat hij het kan meenemen naar het bestuur van de Veiligheidsregio. 

 

6. Vaststellen bestemmingsplan "Stationsstraat 23-27" 

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

 

De heren Van Vliet (ChristenUnie), De Ruiter (CDA), Van den Bout (PvdA), Schouten (SGP), Van 

Houwelingen (T@B) en Philippo (Fractie Philippo) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel.  

 

Wethouder Baggerman spreekt een woord van dank uit. 

 

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

raadsvoorstel 'Vaststellen bestemmingsplan "Stationsstraat 23-27"' naar Het Besluit van dezelfde 

avond. 

 

7. Oprichting Ondernemersfonds Hardinxveld-Giessendam 

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

 

De heren Van den Bout (PvdA), Philippo (Fractie Philippo), Pors (ChristenUnie), Van Houwelingen 

(T@B), Van Zessen (CDA) en Van den Bosch (SGP) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel. 

 

Wethouder Nederveen reageert op de inbreng van de woordvoerders. 
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De voorzitter concludeert dat na beraadslagingen wordt ingestemd met het doorgeleiden van het 

raadsvoorstel 'Oprichting Ondernemersfonds Hardinxveld-Giessendam' naar Het Besluit van dezelfde 

avond. 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor tien minuten voordat er verder gegaan wordt met Het Besluit.  
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Deel B – Het Besluit 

 

Aanwezig zijn: 

Dirk Heijkoop        voorzitter.  

  

Arie van den Berg; 

Erik van den Bosch; 

Max van den Bout; 

Dick Fijnekam; 

Paul Hoogstraten;        

Benhard van Houwelingen; 

Gert Maas; 

Arjan Meerkerk;  

Robert Philippo; 

Willem Pors; 

Wim de Ruiter; 

Koen Schouten;        

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. 
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8.  Heropening 

De voorzitter opent Het Besluit om 21.41 uur. Hij leest de presentielijst voor om vast te stellen of de 

raadsleden (met beeld en geluid) aanwezig zijn en constateert dat iedereen aanwezig is. 

 

De voorzitter geeft het woord aan de plv. raadsvoorzitter, de heer Van den Bout.  

 

Vervolgens spreekt de heer Van den Bout een in memoriam uit naar aanleiding van het overlijden van 

de heer Fien de Jager, echtgenoot van raadslid Liny de Jager- Volker (PvdA) en ook zelf actief bij de 

PvdA. 

 

9.  Vaststellen agenda van Het Besluit 

De raad stelt de agenda van Het Besluit ongewijzigd vast. 

 

10.  Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 28 oktober 
2021 (deel B) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Besluit op 28 oktober 2021 (deel B) ongewijzigd vast. 

 

11.  Vaststellen bestemmingsplan "Stationsstraat 23-27" 

De heren De Ruiter (CDA), Philippo (Fractie Philippo) en Van den Bout (PvdA) leggen een 

stemverklaring af.  

 

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

voorstel: 

 

1. De zienswijze van het waterschap gedeeltelijk gegrond en de overige zienswijze ongegrond te 

verklaren onder verwijzing naar de Nota zienswijze van 20 september 2021. 

2. Het bestemmingsplan "Stationsstraat 23-27" gewijzigd vast te stellen, waarbij voor de locatie 

van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond die ontleend is aan 

de GBKN en is opgeslagen onder de bestandsnaam:  

o_ NL.IMRO.0523.BP2021STATIONSSTR-VG01_dxf. 

3. Geen Milieu Effect Rapportage (MER) op te stellen voor het bestemmingsplan "Stationsstraat 

23-27''. 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal is verzekerd door middel van een 

getekende anterieure overeenkomst. 

5. In te stemmen met de versnelde publicatie van het gewijzigde bestemmingsplan. 

 

12.  Oprichting Ondernemersfonds Hardinxveld-Giessendam 

De heren Philippo (Fractie Philippo) en Van Houwelingen (T@B) leggen een stemverklaring af. 

 

De heer Van Houwelingen (T@B) stelt voor om het college de ruimte te bieden om de technische vragen 

van de PvdA te beantwoorden.  

 

De voorzitter vraagt de heer Van den Bout (PvdA) of het antwoord van de vragen van invloed kan zijn 

op het besluit. De heer Van den Bout (PvdA) ontkent dit en legt een stemverklaring af. 
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De heren Pors (ChristenUnie), Van den Bosch (SGP) en Van Zessen (CDA) leggen een stemverklaring 

af. 

 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen in meerderheid akkoord gaat met 

het voorstel: 

 

1. In te stemmen met de oprichting van een ondernemersfonds in Hardinxveld-Giessendam per 

1-1-2022. 

2. In te stemmen met een verhoging van het OZB-tarief niet-woning van € 75 over € 100.000 WOZ-

waarde per 1-1-2022 ten behoeve van de dekking van het ondernemersfonds. 

3. Deze verhoging te verwerken in de belastingverordening 2022 en daarbij de verhoging te 

verdelen over eigenaar (55%) en gebruiker (45%). 

4. De extra verhoging van de OZB jaarlijks via een subsidie beschikbaar te stellen aan de op te 

richten Stichting Ondernemersfonds Hardinxveld-Giessendam. 

5. De begroting 2022-2026 aan te passen met de wijzigingen die voortvloeien uit het oprichten 

van het ondernemersfonds. 

 

Met de kanttekening dat de fractie PvdA wordt geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. 

 

13. 15e wijziging GR Drechtsteden (transitie sociaal domein en 
bedrijfsvoering) 

De heren Van den Berg (SGP), Philippo (Fractie Philippo), Fijnekam (T@B) en Maas (PvdA) leggen 

een stemverklaring af. 

 

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

voorstel: 

 

1. Het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (vijftiende wijziging) vast te 

stellen. 

2. Het college en de burgemeester toestemming te verlenen als bedoeld in artikel 1, tweede lid 

Wet gemeenschappelijke regelingen, om het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling 

Drechtsteden (vijftiende wijziging) vast te stellen. 

3. Een pdf van het ondertekende besluit toe te zenden aan de vakambtenaar bij de GR 

Drechtsteden ten behoeve van de bekendmaking. 

De voorzitter geeft het woord aan wethouder Baggerman.  

Wethouder Baggerman staat stil bij dit historische moment in de Drechtstedensamenwerking waarmee 

een nieuwe richting ingeslagen wordt. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en sluit de vergadering om 22.17 uur. 
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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 


