
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

       
 

Datum raadsvergadering: 16 mei 2019 (Het Debat en Het Besluit) 

Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 12 (Het Besluit) 

 

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 4 april 2019 in het gemeentehuis 

van Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 19.30 uur; sluiting: 21.35 uur. 

 

Locatie: Raadzaal 

 

Deel A – Het Debat 

 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Dirk Heijkoop        voorzitter. 

 

Max van den Bout; 

Dick Fijnekam; 

Paul Hoogstraten; 

Arjan Meerkerk; 

Willem Pors; 

Peter aan de Wiel; 

Timon van Zessen       raadsleden. 

 

Gert Maas; 

Koen Schouten        burgerleden. 

 

Trudy Baggerman; 

Theo Boerman; 

Jan Nederveen         wethouders. 

 

Annemarie van der Ploeg      griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      13. 
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1. Opening 

De voorzitter opent Het Debat om 19.30 uur en geeft een toelichting op zijn voorzitterschap. Omdat er 

geen voorzitter uit de voorzitterspool beschikbaar was, heeft hij deze rol op zich genomen. Vervolgens 

spreekt hij het ambtsgebed uit.  

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

De voorzitter geeft aan dat uit de adviezen van de raadsfracties is gebleken dat agendapunt 8 'Wijziging 

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden' en agendapunt 9 'Werving directeur/voorzitter voor de 

rekenkamerfunctie van de gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en 

Zwijndrecht' direct in Het Besluit kunnen worden behandeld. 

 

De raad stelt de agenda met inachtneming van deze wijzigingen vast. 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 21 februari 

2019 (deel A) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Debat op 21 februari 2019 (deel A) ongewijzigd vast. 

 

4. Vragenkwartiertje 

Er worden geen vragen gesteld tijdens het Vragenkwartiertje. 

 

5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

Wethouder Baggerman zegt dat tijdens de Drechtstedendinsdag door de Sociale Dienst Drechtsteden 

een presentatie is gegeven over de transformatie. Er komen grote tekorten op de gemeenten af, met 

name op het gebied van jeugd. Er is een 'taskforce' opgezet die gaat bekijken hoe hiermee om te gaan. 

De raad wordt hier nog over geïnformeerd.  

 

Wethouder Boerman deelt informatie over: 

- Regionale projectgroep verkeersveiligheid Drechtsteden. Er vindt samenwerking plaats met 

eenzelfde projectgroep in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden om te bekijken of de 

overheadskosten en bestuurlijke drukte van mensen teruggedrongen kunnen worden. 

- Bureau Openbare Verlichting. De gemeente Krimpenerwaard heeft aangegeven uit de 

gemeenschappelijke regeling te treden per 1 mei 2020. Het dagelijks bestuur gaat in gesprek 

over de uittredingsvoorwaarden en -som. Het wegvallen van de gemeente Krimpenerwaard als 

deelnemer is al in de begroting verwerkt. 

- Aanbesteding waterbus. De gezamenlijke gemeenten in de Drechtsteden hebben een 

zienswijze op het programma van eisen ingediend. Op 9 april 2019 stelt Gedeputeerde Staten 

het programma van eisen vast en op 15 april 2019 wordt de aanbesteding geopend. 

- Rond 15 april 2019 komen alle begrotingen en jaarrekeningen van gemeenschappelijke 

regelingen weer binnen. Die worden gebundeld en in een raadsvergadering aan de raad 

voorgelegd. Met name op het gebied van het sociaal domein zijn er zorgen. 
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Wethouder Nederveen deelt informatie over: 

- Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De jaarrekening heeft een licht negatief resultaat, maar dit 

kan binnen de eigen reserves opgevangen worden. De wethouder is zelf als lid van de 

auditcommissie van de Omgevingsdienst benoemd. 

- SIMAV. Heeft een POM-status gekregen (Professionele Organisatie voor 

Monumentenbehoud). Dit geeft SIMAV een betere positie bij het verkrijgen van subsidies. 

- Statiegeldalliantie. Naar aanleiding van een eerder ingediende motie is er een 

raadsinformatienota opgesteld die via de weekberichten aan de raad wordt voorgelegd. 

 

6. Toekomst regionale samenwerking Drechtsteden 

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

 

De heer Maas (PvdA) stelt voor om de motie 'Oproep tot samenwerking aanpassing GRD', die in de 

gemeente Alblasserdam en Papendrecht al is aangenomen, ook in deze raad aan te nemen. 

 

De heren Aan de Wiel (ChristenUnie), Van Zessen (CDA), Fijnekam (T@B), Maas (PvdA) en Meerkerk 

(SGP) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel en de motie 'Oproep tot samenwerking aanpassing 

GRD' en diverse varianten van amendementen die ook in andere Drechtstedengemeenten zijn 

behandeld. 

 

Wethouder Boerman ontraadt namens het college van B&W de motie 'Oproep tot samenwerking 

aanpassing GRD'. 

 

De heren Meerkerk (SGP), Van Zessen (CDA) en Maas (PvdA) reageren op de inbreng van de 

wethouder. 

 

Burgemeester Heijkoop geeft nog een extra toelichting op de motie en amendementen die ook in andere 

Drechtstedengemeenten zijn behandeld. 

 

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

raadsvoorstel 'Toekomst regionale samenwerking Drechtsteden' naar Het Besluit van dezelfde avond. 

 

De voorzitter stelt voor om de geplande schorsing te laten vervallen. De raad gaat hiermee akkoord. 

 

7. Transitievisie Warmte 1.0 

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

 

De heer Van den Bout (PvdA) kondigt een motie 'Voorlichting houtstook' aan. 

 

De heren Pors (ChristenUnie), Hoogstraten (T@B) Schouten (SGP), Van Zessen (CDA) en Van den 

Bout (PvdA) debatteren met elkaar over het voorstel en de aangekondigde motie. 

 

De heer Van den Bout (PvdA) geeft aan dat hij de motie tijdens deze vergadering niet zal indienen.  

 

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

raadsvoorstel 'Transitievisie Warmte 1.0' naar Het Besluit van dezelfde avond. 

 

8. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 
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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. 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor tien minuten voordat er verdergegaan 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; 

Liny de Jager-Volker; 

Jasper de Jong; 

Arjan Meerkerk;  

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:      10.  

 

Met kennisgeving afwezig zijn: 

Robert Philippo; 

Wim de Ruiter MBA       raadsleden. 
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10.  Heropening 

De voorzitter opent Het Besluit om 21.25 uur en geeft aan dat de heren Philippo (T@B) en De Ruiter 

(CDA) met kennisgeving afwezig zijn.  

 

11. Vaststellen agenda van Het Besluit 

De raad stelt de agenda van Het Besluit ongewijzigd vast. 

 

12. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 21 februari 
2019 (deel B) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Besluit op 21 februari 2019 (deel B) ongewijzigd vast. 

 

13. Toekomst regionale samenwerking Drechtsteden 

De heer Van Zessen (CDA) en mevrouw De Jager (PvdA) leggen een stemverklaring af. 

 

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

voorstel: 

 

1. De uitvoering van de breed gedragen en vrijwel unaniem vastgestelde Groeiagenda 2030 

voortvarend in gang te zetten en (meervoudig) lokaal te beleggen bij de colleges van B&W van 

de zeven deelnemende gemeenten. 

2. Kennis te nemen van het rapport 'Voorbereidingscommissie toekomst regionale samenwerking 

Drechtstedengemeenten' als uitgangspunt voor de uitvoeringswijze van de Groeiagenda met 

als hoofdpunten: 

a. toekomstige regiobrede en themaoverstijgende visievorming leidt via lokale 

besluitvorming tot verankering in de Drechtraad; 

b. de uitvoering wordt per thema (meervoudig) lokaal opgepakt en afgestemd in een 

bestuurlijke werkgroep (lijkend op een PFO), waarbij iedere bestuurlijke werkgroep één 

of twee trekkers voordraagt;  

c. het Drechtstedenbestuur: 1) bestaat uit tenminste één vertegenwoordiger per 

gemeente, 2) bestuurt het sociaal domein, de bedrijfsvoering en de externe 

betrekkingen en legt hierover verantwoording af aan de Drechtraad, 3) wordt 

bijgewoond door de trekkers en stemmen daar af over hun thema's;  

d. middelen en menskracht voor de uitvoering van de thema's worden op voorstel van de 

gemeentesecretarissen aan de colleges van B&W en na bestuurlijke besluitvorming 

bijeengebracht en ter beschikking gesteld aan de betreffende bestuurlijke 

werkgroepen/trekkers. De optelsom van de huidige toegekende budgetten blijft 

meerjarig beschikbaar voor de uitvoering tenminste tot en met 2022; 

e. de trekkers stellen samen met de voorzitter van de regio tweemaal per jaar een feitelijke 

voortgangsrapportage op die de zeven gemeenteraden en de Drechtraad inzicht biedt 

in de voortgang; 

f. we werken vooral in vertrouwen samen en niet op basis van uitputtende regels, we 

praten met elkaar in plaats van over elkaar en we richten onze energie vooral op 

maatschappelijke vraagstukken in plaats van op beleidsvorming en onderlinge 

vergaderdruk. De vergaderschema's van de relevante gremia worden hierop 

aangepast. Regelmatig worden er themabijeenkomst georganiseerd waaraan ook 

andere raadsleden dan Drechtraadsleden kunnen deelnemen; 
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g. voor 1 november 2019 wordt vanuit Dordrecht (penvoerder) een voorstel gedaan voor 

een beknopte, herziene GRD tekst die aansluit bij de nieuwe werkwijze, vast te stellen 

door de relevante bestuursorganen van de 7 gemeenten. 

3. Het college van B&W opdracht te geven, in samenspraak met de overige B&W's, uiterlijk in april 

trekkers aan te wijzen op de vier onderscheiden thema's wonen, werken, mobiliteit en 

spoorzone (alleen voor Dordrecht en Zwijndrecht). 

4. Daarbij de voorzitter van de regio te verzoeken om: 

a. zo spoedig mogelijk het proces tot aanwijzing van de trekkers te laten starten en in 

onderlinge afstemming te laten plaatsvinden; 

b. in afstemming met de betreffende maatschappelijke partners, de preciezere 

implementatie van de triplehelix-samenwerking vorm te geven; 

c. binnen de huidige GRD samenwerking een portefeuillehouder Coördinatie externe 

betrekkingen te realiseren conform de eindnotitie van de voorbereidingscommissie. 

 

14. Transitievisie Warmte 1.0 

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

 

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

voorstel de Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen en deze te hanteren als basis voor nadere 

uitwerking. 
 

15. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 

De heer Meerkerk (SGP) legt een stemverklaring af. 

 

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

voorstel: 

 

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

stellen. 

2. Het wijzigingsbesluit toe te zenden aan alle deelnemende bestuursorganen door middel van de 

concept brief en een pdf van dit besluit toe te zenden aan ape.jaquet@drechtsteden.nl. 
 

16. Werving directeur/voorzitter voor de rekenkamerfunctie van de 

gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en 

Zwijndrecht 

De heer Van Zessen (CDA) legt een stemverklaring af.  

 

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

voorstel: 

 

1. Akkoord te gaan met het gezamenlijk werven van dezelfde directeur/voorzitter voor de 

rekenkamerfunctie van de vier gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht 

en Zwijndrecht (of minder gemeenten indien niet alle 4 de raden instemmen) en het verder 

uitwerken van de opzet hiervan. 

2. Een extern bureau in te schakelen om één directeur/voorzitter te werven en het model verder 

op te zetten. 

3. De kosten van het externe bureau over de 4 gemeenten te verdelen en ten laste te brengen 

van het budget van de rekenkamercommissie. 

mailto:ape.jaquet@drechtsteden.nl
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4. De heren Henk van Tilborg en Cor van Vliet en de griffier, in samenspraak met de griffiers en 

raadsleden van de overige deelnemende gemeenten, te belasten met de uitwerking hiervan. 

5. De heer Cor van Vliet aan te wijzen als vertegenwoordiger namens de gemeenteraad van 

Hardinxveld-Giessendam in de sollicitatiecommissie voor de werving van een 

directeur/voorzitter voor de rekenkamerfunctie. 

 

17. Afvaardigen lid Auditcommissie Drechtsteden 

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

voorstel de heer R.W. (Robert) Philippo af te vaardigen tot lid van de Auditcommissie Drechtsteden. 
 

18. Sluiting  

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en sluit de vergadering om 21.35 uur. 

 

 

Deel A: 

 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 16 mei 2019. 

 

De plv. griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Marissa de Ruiter MA      Peter aan de Wiel 

 

 

Deel B: 
 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 16 mei 2019. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


