
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 
 

 

 

Geachte heer De Ruiter, 

 

Met deze brief willen wij u antwoord geven op de artikel 12 vragen Reglement van Orde die u heeft 

ingediend aangaande de uitgevoerde baggerwerkzaamheden winter / voorjaar 2022.  

 

 
Daarom willen wij graag de volgende stellen:  

Vraag 1:  

In het kader van het project Stutten en Verstevigen is het afgelopen jaar gewerkt aan het verbeteren 

van de kwaliteit van de organisatie. Hoe is het mogelijk dat er desondanks geen nota’s tijdig en op een 

juridisch juiste wijze zijn verstuurd aan particulieren? 

 

Antwoord op vraag 1: 
De relatie tussen het stutten en verstevigen en het tijdig en op juridisch juiste wijze versturen van de 

nota's na uitvoering van de baggerwerkzaamheden wordt door het college niet gezien. Ten aanzien 

van het baggeren is door het college besloten dat verrekening zou plaatsvinden in het voorjaar 2021. 

De bewoners zijn vervolgens eind september 2021 geïnformeerd over de baggerronde die in 2022 zou 

worden uitgevoerd. Na deze brief is gebaggerd. De nota's zijn na het uitvoeren van de baggerwerk-

zaamheden verstuurd. De hoogte van de factuur was gebaseerd op het bedrag wat genoemd was in 

de brief september 2021. In het proces zijn geen contracten per eigenaar afgesloten. Daardoor ont-

brak een juridische basis voor het verrekenen van de uitgevoerde baggerwerkzaamheden. De verre-

kening van baggerwerkzaamheden met particulieren zou voor het eerst worden ingezet binnen de ge-

meente. 

 

Vraag 2:  

Wie is verantwoordelijk voor project Stutten en Verstevigen en in het verlengde hiervan voor de ver-

keerde aanpak/werkwijze bij dit project? 

 

Antwoord op vraag 2:  

De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld zodat onder verantwoordelijkheid van het college 

het project stutten en verstevigen in uitvoering kon worden gebracht. De verantwoording van het project 

stutten en verstevigen heeft een aparte verantwoordingscyclus en deze verantwoording wordt regelma-

tig met de gemeenteraad gedeeld. Daarbij blijft het, zoals ook voor dit project is gebleken, een feit dat 

altijd het om mensenwerk gaat en dat fouten niet altijd kunnen worden voorkomen.  
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Vraag 3: 

Zijn de werkzaamheden uitgevoerd volgens de uitvoering van een Projectplan met een stappenplan, 

met daarin opgenomen de processtap van verzending van nota’s aan eigenaren?  

 

Antwoord op vraag 3:  

Er is een stappenplan opgesteld. Dit vindt u in de bijlage. 

 

Vraag 4:  

Kan de CDA-fractie inzicht krijgen in dit stappenplan? 

 

Antwoord op vraag 4: 

Ja, we zenden u bijlage A toe. In de bijlage wordt specifiek ingegaan op de wijze van verrekenen van 

baggerkosten met de eigenaren. 

 

Vraag 5: 

Er is op het budget -na uitvoering en betaling van de genoemde werkzaamheden- nog een voordelig 

saldo ruim 140K. (een onderputting van het budget van ruim 278K, inclusief een fout van 138K, ruim 

25%!). Op welke wijze is het budget voor deze werkzaamheden vastgesteld? 

 

Antwoord op vraag 5: 

Het budget voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden is afkomstig van het baggerplan. Dit plan 

is voorafgaand aan de uitvoering van de baggerwerkzaamheden door het college vastgesteld. De ge-

meenteraad heeft tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2020-2023 bepaald dat de benodigde 

middelen voor de uitvoering van het baggerplan zijn vrijgemaakt.  

 

De kwantiteit van de bagger in het baggerplan zijn bepaald door inmeting. De kwaliteit is gebaseerd op 

basis van de vorige baggerrondes. De bagger bleek schoner dan aangenomen waardoor er minder 

bagger is afgevoerd en gestort. Tevens is het werk gunstig aanbesteed.  

 

Vraag 6: 

Leidt de extra uitputting van het budget door deze fout tot doorschuiven van werkzaamheden naar vol-

gend jaar omdat er voor die geplande taken nu nog te weinig budget resteert? 

 

Antwoord op vraag 6: 

Nee, er vindt geen verplaatsing plaats. De genoemde bedragen waren voor de in de winter / voorjaar 

2022 gebaggerde peilgebieden. Voor de acceptatiekosten voor het baggeren door het waterschap van 

de A-watergangen in peilgebieden Neder- en Boven Hardinxveld en het baggeren van het peilgebied 

Giessendam door de gemeente zijn aparte budgetten beschikbaar.  

 

Vraag 7: 

Bent u het met mij eens dat de communicatie over het maken van een fout die de gemeente Hardinx-

veld-Giessendam ruim € 138.000 kost wel erg makkelijk wordt weggestreept tegenover een budget dat 

te hoog is geraamd?  

 

Antwoord op vraag 7: 

Door het college wordt hierover niet lichtvaardig gedacht. Dergelijke tekortkomingen willen we in de 

toekomst zeker voorkomen. We hebben dit proces geëvalueerd en hier lering uit getrokken. In de on-

langs verstuurde raadinformatiebrief staat: 'Het op te stellen watertakenplan besteedt, naast de riolering, 

ook aandacht aan het baggeren van watergangen. In het plan gaan we in op de financiering van de 

baggerwerkzaamheden en de verrekening van baggerkosten op particuliere terreinen'.  
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Vraag 8: 

Bent u het met mij eens dat het antwoord op de vorige vraag niet gezocht kan worden in het formele 

antwoord dat de uiteindelijke kosten binnen het budget zijn gebleven en het college voor de gemaakte 

fout niet terug hoefde naar de raad voor het beschikbaar stellen van meer budget? 

 

Antwoord op vraag 8: 

Met de raadsinformatiebrief heeft het college u in alle openheid inzage gegeven in de besluiten die zij 

in de uitvoering van het baggerplan heeft genomen.   

 

 

We hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

Johan de Jager Dirk Heijkoop 

 


