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Trudy Baggerman; 

Jan Nederveen        wethouders.   
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Marissa de Ruiter       plv. griffier. 
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1. Opening 

De voorzitter opent Het Debat om 19.40 uur en heet iedereen hartelijk welkom bij deze fysieke 

raadsvergadering van de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam. Omdat er nog geen publiek is 

toegestaan, heet hij in het bijzonder de kijkers thuis welkom, die de vergadering volgen via de 

livestream. 

 

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. 

 

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit. 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

De heer Philippo (Fractie Philippo) geeft aan dat hij op het laatste moment nog technische vragen over 

de aanbevelingen van de Rekenkamer (agendapunt 7. Najaarsnota 2021) heeft ingediend en dat die 

nog niet zijn beantwoord. De beantwoording is bepalend voor zijn standpunt.  

 

Wethouder Nederveen antwoordt dat hij in de veronderstelling is dat alle technische vragen beantwoord 

zijn. De griffier bevestigt dat de beantwoording verzonden is. De heer Philippo zegt er nogmaals naar 

te kijken. 

 

De heer Maas (PvdA) zegt dat zijn fractie ook twee technische vragen heeft gesteld waarop het 

antwoord niet geheel duidelijk is. De voorzitter vraagt de heer Maas hierop terug te komen bij de 

behandeling van het onderwerp. 

 

De voorzitter geeft aan dat de Fractie Philippo drie amendementen heeft aangekondigd: 

1. Amendement 'Zienswijze begrotingswijziging 2021 SOJ'. Wordt behandeld bij agendapunt 6. ' 

Zienswijze begrotingswijziging Service Organisatie Jeugd (SOJ) 2021'. 
2. Amendement 'Groene Hart'. Wordt behandeld bij agendapunt 8 'Zomermonitor Groeiagenda 

2021'. 

3. Amendement MerwedeLingeLijn. Wordt behandeld bij agendapunt 8 'Zomermonitor 

Groeiagenda 2021'. 

 

De fracties SGP, T@B en de ChristenUnie hebben ook een amendement bij de 'Zienswijze 

begrotingswijziging SOJ 2021' ingediend. Ook deze wordt behandeld bij agendapunt 6. 

 

Verder is door het CDA en de Fractie Philippo een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd 

met als titel 'Behoudt alles wat van waarde is: een beeldbepalende, monumentale boom'. De raad wordt 

voorgesteld deze als agendapunt 8a aan de agenda toe te voegen. De voorzitter zegt dat er dan een 

voorzitterswissel zal plaatsvinden, omdat hij zelf woordvoerder is bij de behandeling van de motie. 

 

Tot slot geeft de voorzitter het woord aan de heer Maas (PvdA) over hun aangekondigde motie 'Loslaten 

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

De heer Maas zegt dat zijn fractie heeft besloten om het behandelen van de motie te verplaatsen naar 

de begrotingsraad op 11 november 2021. 

 

De raad stelt de agenda van Het Debat met inachtneming van bovengenoemde wijzigingen vast. 
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3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 23 september 

2021 (deel A) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Debat op 23 september 2021 (deel A) ongewijzigd vast. 

 

4. Vragenkwartiertje 

Fractie Philippo 
De heer Philippo stelt wethouder Baggerman vragen over de extra opvang van asielzoekers en de 

huisvesting van statushouders. 

 

Wethouder Baggerman beantwoordt de vragen en zegt dat er nog een raadsinformatienota over dit 

onderwerp volgt. 

 

5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

Inspiratiebijeenkomst Drechtsteden 
Burgemeester Heijkoop wijst de raad op een inspiratiebijeenkomst die op 2 november 2021 door de 

regio Drechtsteden wordt georganiseerd. 

 

De heer Philippo (Fractie Philippo) vraagt naar de coronamaatregelen die worden gehanteerd. De 

burgemeester beantwoordt de vragen van de heer Philippo. 

 

6. Zienswijze begrotingswijziging Service Organisatie Jeugd (SOJ) 

2021 

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

 

De heren Van den Bosch (SGP), Philippo (Fractie Philippo), Maas (PvdA), Fijnekam (T@B) en Aan de 

Wiel (ChristenUnie) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel, waarbij de heren Van den Bosch 

(SGP) en Philippo (Fractie Philippo) hun aangekondigde amendementen 'Zienswijze 

begrotingswijziging 2021 SOJ' en 'Zienswijze begrotingswijziging SOJ 2021' aankondigen en toelichten. 

 

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

raadsvoorstel 'Zienswijze begrotingswijziging Service Organisatie Jeugd (SOJ) 2021' naar Het Besluit 

van dezelfde avond. 

 

7. Najaarsnota 2021 

Wethouder Nederveen licht bij afwezigheid van wethouder Boerman toe waarom het raadsvoorstel 

aangenomen dient te worden. 

 

De voorzitter geeft een toelichting op de werkwijze en bepaalt de volgorde van de woordvoerders door 

middel van loting: SGP – Fractie Philippo – T@B – PvdA – ChristenUnie – CDA (geen woordvoerder 

aanwezig). 
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De heren Meerkerk (SGP), Philippo (Fractie Philippo), Van Houwelingen (T@B), Van den Bout (PvdA) 

en IJzerman (ChristenUnie) geven namens hun fracties – in deze volgorde – in maximaal vijf minuten 

hun visie op de Najaarsnota 2021. 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor tien minuten. 

 

De voorzitter heropent de vergadering na 20 minuten. 

 

Wethouder Nederveen reageert namens het college van B&W op de inbreng en vragen van de 

woordvoerders, waarbij hij toezegt dat: 

 begin 2022 een Ontmoeting over zwembad De Duikelaar wordt georganiseerd; 

 de voordelen uit de onroerendezaakbelasting (OZB) en de rioolreinigingsheffing worden 

betrokken bij de behandeling van de belastingverordeningen en leges in december 2021. Dit 

naar aanleiding van een vraag van de T@B; 

 er binnenkort een memo volgt waarin de raad nader geïnformeerd wordt over wat er gebouwd 

is en gebouwd wordt en voor welke doelgroepen. Dit naar aanleiding van een vraag van de 

ChristenUnie; 

 de raad in De Ontmoeting over handhaving op 18 november 2021 nader geïnformeerd zal 

worden over de inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) en afvaldumpingen. 

Noot griffie: deze bijeenkomst over handhaving op 18 november is komen te vervallen. 

 

De heren Van den Bout (PvdA) en Van Houwelingen reageren op de reactie van wethouder Nederveen. 

 

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

raadsvoorstel 'Najaarsnota 2021' naar Het Besluit van dezelfde avond. 

 

8. Zomermonitor Groeiagenda 2021 

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

 

De heer Philippo (Fractie Philippo) kondigt de amendementen 'Groene Hart' en 'MerwedeLingeLijn' aan 

en licht deze toe. 

 

De heren Philippo (Fractie Philippo), Maas (PvdA), Van Vliet (ChristenUnie) en Fijnekam (T@B) 

debatteren met elkaar over het raadsvoorstel en de aangekondigde amendementen van de Fractie 

Philipo. 

 

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

raadsvoorstel 'Zomermonitor Groeiagenda 2021' naar Het Besluit van dezelfde avond. 

 

Er vindt een voorzitterswissel plaats, omdat de heer De Ruiter woordvoerder is bij de behandeling van 

het volgende agendapunt 'Motie vreemd aan de orde van de dag 'Behoudt alles wat van waarde is: een 

beeldbepalende, monumentale boom''. Burgemeester Heijkoop neemt plaats als voorzitter. 

 

8a) Motie vreemd aan de orde van de dag 'Behoudt alles wat van 

waarde is: een beeldbepalende, monumentale boom' 

De heer De Ruiter (CDA) licht de motie 'Behoudt alles wat van waarde is: een beeldbepalende, 

monumentale boom' toe, die hij mede zal indienen namens de Fractie Philippo. 

 

De voorzitter doet de raad een ordevoorstel. Hij stelt voor om het college van B&W eerst te laten 

reageren op de motie, voordat de overige woordvoerders het woord krijgen.  
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De heer Van Vliet (ChristenUnie) geeft aan dat hij graag eerst zijn inbreng levert, voordat het college 

het woord krijgt. De overige fracties horen graag eerst de reactie van het college. 

 

De heer Van Vliet (ChristenUnie) reageert op de aangekondigde motie en vraagt het college wat er is 

ondernomen om de boom te behouden.  

 

Wethouder Baggerman ontraadt namens het college de motie 'Behoudt alles wat van waarde is: een 

beeldbepalende, monumentale boom' en reageert op de vraag van de heer Van Vliet (ChristenUnie). 

Ook geeft ze aan dat de raad een memo over de compensatie van het groen bij de ontwikkeling van 

Stationsstraat 23-27 kan verwachten. 

 

Vervolgens reageren de heren Van den Bout (PvdA), Meerkerk (SGP), Van Houwelingen (T@B) en 

Philippo (Fractie Philippo) op de aangekondigde motie. 

 

Wethouder Baggerman zegt dat het college door middel van een collegebesluit een voorziening heeft 

getroffen om de boom te compenseren. De raad wordt hier nog nader over geïnformeerd. 

 

De heer De Ruiter (CDA) geeft tot slot aan dat hij zich in de schorsing zal beraden over het indienen 

van de motie. 

 

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; 

Arjan Meerkerk;  

Robert Philippo; 

Willem Pors; 

Wim de Ruiter; 

Koen Schouten;        

Cor van Vliet; 

Peter aan de Wiel; 

Wim IJzerman        raadsleden. 

 

Trudy Baggerman; 

Jan Nederveen        wethouders. 

       

Annemarie van der Ploeg      griffier. 

 

  

Met kennisgeving afwezig zijn: 

Theo Boerman        wethouder. 

 

Liny de Jager-Volker; 

Henk van Tilborg; 

Timon van Zessen       raadsleden. 
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9.  Heropening  

De voorzitter opent Het Besluit om 23.00 uur en geeft aan dat wethouder Boerman, mevrouw De Jager-

Volker (PvdA) en de heren Van Tilborg (T@B) en Van Zessen (CDA) met kennisgeving afwezig zijn. 

 

10.  Vaststellen agenda van Het Besluit  

De heer De Ruiter (CDA) geeft mede namens de Fractie Philippo aan dat de motie 'Behoudt alles wat 

van waarde is: een beeldbepalende, monumentale boom' wordt aangehouden. 

 

De raad stelt de agenda van Het Besluit ongewijzigd vast.  

 

11.  Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 23 september 

2021 (deel B) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Besluit op 23 september 2021 (deel B) ongewijzigd vast.  

 

12.  Zienswijze begrotingswijziging Service Organisatie Jeugd (SOJ) 

2021 

De voorzitter brengt eerst het ingediende amendement 'Zienswijze Begrotingswijziging 2021 SOJ' van 

de Fractie Philippo in stemming.  

 

Het amendement luidt als volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in vergadering bijeen op donderdag 28 oktober 2021 

betreffende de behandeling van het raadsvoorstel Begrotingswijziging 2021 SOJ onder agendapunt 6 

en 12: 

 

Constaterende dat: 

 De begroting van de SOJ dit jaar voor de 2e keer gewijzigd wordt hetgeen voor onze gemeente een 

verhoging van 504.840 euro betekent, wat ca. 28 euro per inwoner en ca. 67 euro per woning is. 

 Het college in de zienswijze de problemen opsomt zoals het niet realiseren van kostenreducties, 

geen enkele vorm van controle op de geleverde hulp of deze wel noodzakelijk is, onvoldoende 

contractmanagement, etc.. 

 Onze fractie per amendement meermaals dringend verzocht om de SOJ risicoclassificatie op hoog 

bestuurlijk risico te plaatsen, laatstelijk nog bij de programmabegroting 2021-2024. 

 Dat wij via zienswijzen steeds weer waarschuwen dat het anders moet maar dat dit niet werkt. 

 

Overwegende dat: 

 Onze zienswijzen geen vruchten afwerpen en het tijd is voor verregaande maatregelen. 

 Voornoemde problemen door mismanagement niet zijn opgelost. 

 Het bestuur maatregelen richting directie en management dient te nemen. 

 

Besluit: 

De laatste zin van de 1e alinea van EEN LAATSTE OPROEP als volgt te formuleren:  

We verzoeken het Algemeen Bestuur van de DG&J om dit patroon te doorbreken en maatregelen te 

nemen om de kostenreducties, algehele controle op geleverde hulp en het contractmanagement binnen 
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3 maanden professioneel op orde te hebben. Is dit niet gehaald dan zijn wij genoodzaakt om per direct 

de minister hiervan op de hoogte te stellen om te voorkomen dat wij wederom op tekorten afstevenen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie PHILIPPO – Robert Philippo 

 

De voorzitter concludeert dat het amendement is verworpen met 2 stemmen voor (Fractie Philippo: 1 

en PvdA: 1) en 12 stemmen tegen (CDA: 1, ChristenUnie: 4, SGP: 4 en T@B: 3). 

 

Vervolgens brengt de voorzitter het ingediende amendement 'Zienswijze begrotingswijziging Service 

Organisatie Jeugd (SOJ) 2021' van de fracties SGP, ChristenUnie en T@B in stemming.  

 

Het amendement luidt als volgt:  

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in vergadering bijeen op donderdag 28 oktober 2021 

betreffende de behandeling van het raadsvoorstel Begrotingswijziging 2021 SOJ onder agendapunt 6: 

 

Constaterende dat: 

- er opnieuw grote financiële overschrijdingen zijn en dat de kostenreductie niet gerealiseerd zijn. 

- De stijging van de kosten hoofdzakelijk komt door hogere declaraties van de zorgaanbieders. 

- Na eerdere aangeven het echt anders moet en dat er geen verbeteringen zichtbaar zijn. 

 

Overwegende dat: 

- Onze gemeente ook al tegen de eerste begrotingswijziging heeft gestemd in april jl. 

- Er structureel nog geen gelden vanuit het rijk zijn toegezegd (alleen voor het komende jaar) 

- Het echt anders moet de komende jaren en er dus een duidelijk signaal afgegeven moet worden 

naar het Dagelijks Bestuur van de GR DG&J. 

 

Besluit: 

De volgende zin onder de 3e alinea toe te voegen: 

We roepen de SOJ met klem op meer taakstellend te werken binnen de vastgestelde begroting en de 

overeengekomen kaders te respecteren. 

 

De volgende zin onder het kopje ‘Een laatste oproep’ toe te voegen: 

“Daarnaast ontvangt de gemeenteraad graag een recent overzicht van de stand van zaken met 

betrekking tot (de uitvoering van) de maatregelen (een tijdsplan/stoplichten overzicht)” 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Fractie SGP    Fractie ChristenUnie  Fractie T@B 

 

Erik van den Bosch  Peter aan de Wiel        Dick Fijnekam 

 

De heer Van den Bout (PvdA) legt een stemverklaring af. 

 

De voorzitter concludeert dat het amendement is aangenomen met 13 stemmen voor (CDA: 1, 

ChristenUnie: 4, PvdA: 1, SGP: 4 en T@B: 3) en 1 stem tegen (Fractie Philippo: 1). 

 

Tot slot brengt de voorzitter het raadsvoorstel in stemming.  

 

De heer Philippo (Fractie Philippo) legt een stemverklaring af. 

 

  



 - 9 - 

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

het geamendeerde voorstel: 

 

1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2021 van de Serviceorganisatie Jeugd 

en de raadsinformatiebrief. 

2. De zienswijze op de begrotingswijziging 2021 van de SOJ vast te stellen door de volgende 

zin onder alinea 3 toe te voegen:  

 

We roepen de SOJ met klem op meer taakstellend te werken binnen de vastgestelde 

begroting en de overeengekomen kaders te respecteren. 

 

De volgende zin onder het kopje ‘Een laatste oproep’ toe te voegen: 

“Daarnaast ontvangt de gemeenteraad graag een recent overzicht van de stand van zaken 

met betrekking tot (de uitvoering van) de maatregelen (een tijdsplan/stoplichten overzicht)” 

 

Met de kanttekening dat de Fractie Philippo wordt geacht tegen het geamendeerde voorstel te hebben 

gestemd. 

 

13. Najaarsnota 2021 

De heer Philippo (Fractie Philippo) legt een stemverklaring af. 

 

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

het voorstel: 

 

1. De Najaarsnota 2021 vast te stellen. 

2. Het voordelige begrotingssaldo van € 295.794,00 op begrotingsbasis voorlopig toe te voegen 

aan de algemene reserve. 

3. De budgettaire gevolgen als verwoord in de aanbieding en besluitvorming als 

begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2021. 

4. Het krediet voor de vervanging van cameratoezicht te verhogen met € 14.194,00. 

5. Een krediet beschikbaar te stellen van € 26.476 voor aanschaf camera's raadzaal. 

 

Met de kanttekening dat de Fractie Philippo wordt geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. 

 

14. Zomermonitor Groeiagenda 2021 

De voorzitter brengt het ingediende amendement 'Groene Hart' van de Fractie Philippo in stemming. 

 

Het amendement luidt als volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in vergadering bijeen op donderdag 28 oktober 2021 

betreffende de behandeling van het raadsvoorstel Zomermonitor Groeiagenda 2021 onder agendapunt 

8 en 14: 

 

Constaterende dat: 

 In het uitvoeringsprogramma 2022, opgaveblad bouwen en wonen, externe betrekkingen en lobby 

als doelstelling staat “Verantwoord bouwen in het Groene Hart op de agenda krijgen”. 

 bouwen rondom bestaande HOV-haltes (Merwedelingelijn) op rode contouren stuit. Langs de 

bestaande lightrail Dordrecht-Geldermalsen (MerwedeLingelijn) willen de aanliggende gemeenten 

tussen de 6.000 en 8.000 woningen toevoegen.  
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 In het Groene Hart de ecologische verbindingszone tussen IJsselmeer en Biesbosch als onderdeel 

van het nationale natuurnetwerk ligt. 

 De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) de beleidskeuzes van de toekomstbestendige ontwikkeling 

van het landelijk gebied waaronder de Alblasserwaard heeft benoemd: 

o In het landelijk gebied verbeteren we de balans tussen het landgebruik en de 

omgevingswaarden van bodem, water en lucht.  

o We beschermen en versterken de biodiversiteit, en benutten ons natuurlijk kapitaal 

duurzaam. 

o We realiseren een duurzaam en vitaal landbouw- en voedselsysteem, gebaseerd op 

kringlopen en natuurinclusiviteit.  

o Unieke landschappelijke kwaliteiten worden versterkt en beschermd. Nieuwe 

ontwikkelingen in het landelijk gebied voegen landschapskwaliteit toe. Omgevingsbeleid 

wordt landschapsinclusief. 

 

Overwegende dat: 

 Wij de beleidskeuzen van de toekomstige ontwikkeling van het landelijk gebied dienen te 

respecteren. 

 Het niet aangetoond is dat de rode contour een gemiste kans is m.b.t. het potentieel van bestaand 

HOV. 

 Woningbouw, betoniseren en bestraten in het landelijk gebied tegen alle klimaatdoelstellingen 

indruist.  

 De Alblasserwaardse veengronden verder zullen inklinken met ernstige wateroverlast tot gevolg. 

 Woningbouw ook plaats kan vinden in stedelijke hoogbouw om te helpen de opgave te realiseren. 

 

Besluit: 

De 2e zin van de 3e alinea bij Vervolg aan te passen als volgt: “Conform de kaders zoals opgenomen in 

het Uitvoeringsprogramma, met uitzondering van “verantwoord bouwen in het Groene Hart op de 

agenda te krijgen”, wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de Groeiagenda. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie PHILIPPO – Robert Philippo 

 

De heren Van den Berg (SGP), Van den Bout (PvdA) en Van Vliet (ChristenUnie) leggen een 

stemverklaring af.  

 

De voorzitter concludeert dat het amendement is verworpen met 3 stemmen voor (CDA: 1, Fractie 

Philippo: 1 en PvdA: 1) en 11 stemmen tegen (ChristenUnie: 4, SGP: 4 en T@B: 3). 

 

Vervolgens brengt de voorzitter het ingediende amendement 'MerwedeLingeLijn' van de Fractie Philippo 

in stemming. 

 

Het amendement luidt als volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in vergadering bijeen op donderdag 28 oktober 2021 

betreffende de behandeling van het raadsvoorstel Zomermonitor Groeiagenda 2021 onder agendapunt 

8 en 14: 

 

Constaterende dat: 

 In het uitvoeringsprogramma 2022, opgaveblad bereikbaarheid en mobiliteit, externe betrekkingen 

en lobby als doelstelling staat “Vergroten capaciteit MerwedeLingeLijn”. 

 De kernopgaven zijn o.m. bereikbaarheid over spoor en aanpakken congesties o.m. A15, A16. 

 In datzelfde programma een lans wordt gebroken voor Samenhang met Bouwen en Wonen voor 

Bouwen in nabijheid van HOV: Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht, Waterbushaltes, HOV-buslijnen, 

MerwedeLingeLijn (feeder naar Dordrecht Centraal Station). 
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 In datzelfde programma een lans wordt gebroken voor Samenhang met Werken en Economie voor 

minder filedruk en meer ov. 

 

Overwegende dat: 

 Het vergroten van de capaciteit van de MerwedeLingeLijn als feeder naar Dordrecht inclusief alle 

andere groeiagenda componenten een onwenselijke infra- en wooncongestie in het centrum van 

Dordrecht zal veroorzaken. 

 Het achterland van de MerwedeLingeLijn van 200.000+ inwoners economisch en de gemeente 

Dordrecht niet gebaat zijn bij een dergelijke congestie. Derhalve een directe verbinding met 

Rotterdam dit oplost. 

 De congesties op de A15 vanaf de Baanhoek en de A16 vanaf Ridderkerk naar Rotterdam en het 

sluipverkeer in de Drechtsteden gemeenten op deze wijze niet worden opgelost.  

 Het klimatologisch en qua ernstige luchtvervuiling onverantwoord is deze congesties in de 

woongebieden van de noordelijke Drechtstedengemeenten te laten voortduren. 

 Doortrekken van de MerwedeLingeLijn als Lightrail direct naar Rotterdam opgenomen staat in de 

visie op het openbaar vervoer die nog door de Drechtraad werd vastgesteld. 

 Dit gebied met een hoogwaardige railverbinding (Lightrail) zou kunnen worden aangesloten op het 

Rotterdamse spoornet. De voordelen van deze nieuwe railverbinding op een rijtje: 

o Geeft een impuls aan de regionale en achterland bedrijvigheid en werkgelegenheid; 

o Past naadloos in het energie- en duurzaamheidsbeleid van de overheid; 

o Biedt aan gebiedsinwoners een serieus alternatief voor woon-werkverkeer; 

o Versterkt de wederkerige relatie van de noordelijke Drechtsteden en haar achterland met 

Rotterdam; 

o Verbindt bestaande en nieuw te bouwen woonwijken met metropole centra. 

 

Besluit: 

Na de 2e zin van de 3e alinea bij Vervolg als 3e zin aan te vullen als volgt: “In het Uitvoeringsprogramma 

2022 wordt als aandachtspunt bij bereikbaarheid en mobiliteit, externe betrekkingen en lobby extra 

opgenomen “aanjagen van het doortrekken en aansluiten van de MerwedeLingeLijn als hoogwaardige 

railverbinding via de noordflank gemeenten van de Drechtsteden op het Rotterdamse spoornet”.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie PHILIPPO – Robert Philippo 

 

De heren Van den Bout (PvdA), Van den Berg (SGP) en Van Vliet (ChristenUnie) leggen een 

stemverklaring af.  

 

De voorzitter concludeert dat het amendement is verworpen met 3 stemmen voor (CDA: 1, Fractie 

Philippo: 1 en PvdA: 1) en 11 stemmen tegen (ChristenUnie: 4, SGP: 4 en T@B: 3). 

 

Tot slot brengt de voorzitter het raadsvoorstel in stemming.  

 

De heren De Ruiter (CDA), Van den Bout (PvdA) en Van den Berg (SGP) leggen een stemverklaring 

af.  

 

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

het voorstel: 

 

1. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma 2022 van de Groeiagenda Drechtsteden 2030. 

2. Kennis te nemen van de geactualiseerde (zomer)monitor Groeiagenda. 

 

Met de kanttekening dat de PvdA en de Fractie Philippo worden geacht tegen het voorstel te hebben 

gestemd. 
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15.  Sluiting 

De voorzitter geeft aan dat De Ontmoeting op 18 november 2021 vooralsnog fysiek zal plaatsvinden In 

de Houtzagerij. De bijeenkomst is toegankelijk voor publiek en zal daarom niet live uitgezonden worden. 

Dit is echter nog wel afhankelijk van de persconferentie over de coronamaatregelen die op 2 november 

zal plaatsvinden. Noot griffie: na de aangescherpte coronamaatregelen is besloten De Ontmoeting op 

18 november toch digitaal te laten plaatsvinden. 

 

Tot slot spreekt de voorzitter het ambtsgebed uit en sluit de openbare vergadering om 23.17 uur.  

 

 
Deel A: 
 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 25 november 2021. 

 

De plv. griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Marissa de Ruiter      Arjan Meerkerk 

 

 

 
Deel B: 
 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 25 november 2021. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


