
    

Datum raadsvergadering: 10 november 2022 (Het Debat en Het Besluit)
Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en .. (Het Besluit)

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Besluit op donderdag 20 oktober 2022 in het gemeentehuis
van Hardinxveld-Giessendam.

Aanvang: 19.30 uur; sluiting: 22.17 uur.

Deel A – Het Debat

Aanwezige woordvoerders zijn:

Wim de Ruiter voorzitter.

Henri van Bennekom; 
Arie van den Berg;
Erik van den Bosch;
Guus van den Bosch; 
Max van den Bout;
Dick Fijnekam;
Cees Lock;
Gert Maas;
Aafke Ouwerkerk;
Arie de Rooij; 
Henk van Tilborg;
Wim IJzerman; raadsleden.

Timon van Zessen burgerleden

Trudy Baggerman
Arjan Meerkerk
Jan Nederveen; wethouders.

Dirk Heijkoop burgemeester.

Anneke Bode-Huizer plv. griffier (verslaglegging)

Aantal aanwezige belangstellenden: 8.

.

 

gemeente 
 Hardinxveld-Giessendam



1. Opening

Voorzitter W. de Ruiter opent Het Debat om 19.30 uur. Hij heet iedereen van harte welkom, in het
bijzonder publiek en de kijkers die thuis de vergadering volgen via de livestream. 

Hierna spreekt de voorzitter het ambtsgebed uit.

2. Vaststellen agenda van Het Debat

De voorzitter vraagt of alle technische vragen naar tevredenheid zijn beantwoord. Dat blijkt het geval
te zijn. 

De voorzitter concludeert dat de agenda van Het Debat hiermee ongewijzigd vastgesteld is.

3. Vaststellen besluitenlijst van Het Debat op 22 september 2022 (deel A)

De raad stelt de besluitenlijst van Het Debat op 22 september 2022 (deel A) ongewijzigd vast.

4. Vragenkwartiertje

SGP
De heer Lock (SGP) is benieuwd naar de reden en consequenties van het afwijzen door de provincie
van een mobiliteitsaanvraag rond 't Oog. 

Wethouder Baggerman beantwoordt deze vraag. 

5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen

Bestuurlijke overdracht Willem de Zwijgerschool
Wethouder  Meerkerk  doet  een  mededeling  over  de  voorgenomen bestuurlijke  overdracht  van  de
Willem de Zwijger per 1 januari 2023.   

GR Waardlanden 
Wethouder Meerkerk doet een mededeling over het gefaseerde diftarbeleid van de GR Waardlanden.
Ook laat hij weten dat hij sinds kort voorzitter is van deze GR en herinnert hij de raadsleden aan een
mogelijkheid tot bezoek op locatie.

Werkzaamheden Rivierdijk
Tot slot laat wethouder Meerkerk weten dat er duidelijk iets mis gegaan is met de communicatie over
asfalteringswerkzaamheden op de Rivierdijk. Ook hij werd hierdoor verrast en stelt alles in het werk
om dit soort verrassingen in de toekomst te voorkomen.
Enkele raadsleden stellen hierover vragen, die door de wethouder worden beantwoord.

Uitbetaling energietoeslag
Wethouder Baggerman deelt mee dat de raad op korte termijn een voorstel tegemoet kan zien over de
uitbetaling van de eenmalige energiegelden. 
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Leerlingenvervoer Stroomlijn
Wethouder  Baggerman  doet  tot  slot  nog  een  mededeling  over  de  problematiek  rond  het
leerlingenvervoer in de Drechtsteden. 

De heren E. van den Bosch, Lock, Van den Berg, Maas, G. van den Bosch en IJzerman stellen vragen
over de mededelingen die wethouder Baggerman deed en zij beantwoordt deze. 
Op de vraag van de heer Maas hoeveel aanvragen om energietoeslag dit betreft, komt de wethouder
schriftelijk terug. 
(noot griffie: de vraag van de heer Maas is per mail op 26 oktober 2022 beantwoord)

6. Najaarsnota 2022

De voorzitter neemt de vergader- en spreekregels nog even door die in het presidium zijn afgesproken
voor de behandeling van dit voorstel en geeft vervolgens de wethouder het woord. 

Wethouder Meerkerk licht dit voorstel toe.

De heren  G.  van den Bosch (T@B),  E.  van den Bosch (SGP),  Van den Bout  (PvdA),  IJzerman
(ChristenUnie) en Van Zessen (CDA) reflecteren op de Najaarsnota.

De voorzitter schorst de vergadering om 20.25 uur en heropent deze om 20.40 uur. 

Wethouder  Baggerman,  wethouder  Meerkerk  en  burgemeester  Heijkoop  reageren  kort  op  door
fracties gestelde vragen die hun portefeuille aangaan. 
Wethouder Meerkerk geeft in zijn toelichting aan dat – indien gewenst – tijdens een vergadering van
de  Auditcommissie  nogmaals  een  toelichting  gegeven  kan  worden  op  de  overschrijding  van  de
accountantskosten.

Hierna volgt behandeling van het voorstel in 2e termijn. 

De voorzitter concludeert dat het raadsvoorstel Najaarsnota 2022 kan worden doorgeleid naar Het
Besluit van deze avond.  

7. Verordening Jeugdhulp 2022

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

De heer Maas (PvdA) geeft  zijn visie op het  raadsvoorstel  en debatteert  daarover  met  de heren
Fijnekam (T@B), Van Zessen (CDA), Van den Berg (SGP) en mevrouw Ouwerkerk (ChristenUnie). 

Wethouder Baggerman reageert kort op de inbreng van de heer Maas. 
Hierna volgt nog een kort debat tussen de woordvoerders. 

Tot slot concludeert de voorzitter dat het voorstel kan worden doorgeleid naar Het Besluit van deze
avond.

8. Inzetten Rijksgelden voor cultuurondersteunende subsidieregeling

- 3 -



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

De heer De Rooij (T@B) geeft zijn visie op het raadsvoorstel en vraagt om verdaging van dit voorstel
omdat een essentieel stuk (de jaarrekening van Museum de Koperen Knop) nog niet beschikbaar is.
De heer Van Bennekom (SGP) en mevrouw Ouwerkerk (ChristenUnie) reageren hierop. 

Ook wethouder Nederveen reageert op de inbreng van de heer De Rooij.  

De voorzitter schorst daarna de vergadering (21.34 uur). 

De voorzitter heropent de vergadering om 21.48 uur en licht daarna toe wat er tijdens de schorsing is
besproken.  Controle van de jaarrekening c.q. de uitvoering van de subsidieregeling is een taak van
het college. Dit voorstel raakt alleen het budgetrecht van de raad. 

De heer De Rooij geeft aan dat hij teleurgesteld is maar legt zich neer bij hetgeen gezegd wordt. 

De voorzitter concludeert dat het voorstel wordt doorgeleid naar Het Besluit van deze avond, waarop
nog een reactie volgt van  de heren Van Tilborg (T@B), E. van den Bosch (SGP),  Van den Bout
(PvdA) en Van Zessen (CDA). 

SCHORSING
Om 21.59 uur schorst de voorzitter de vergadering. 
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Deel B – Het Besluit

Aanwezig zijn:

Dirk Heijkoop voorzitter.

Henri van Bennekom;
Arie van den Berg
Erik van den Bosch;
Guus van den Bosch;
Max van den Bout;
Erik van Dijk;
Dick Fijnekam;
Cees Lock;
Gert Maas
Aafke Ouwerkerk-Breedveld 
Willem Pors;
Arie de Rooij;
Wim de Ruiter;
Henk van Tilborg;
Wim IJzerman raadsleden.

Trudy Baggerman
Arjan Meerkerk;
Jan Nederveen wethouders.

Annemarie van der Ploeg griffier.

Met kennisgeving afwezig zijn:

Paul Hoogstraten;
Koen Schouten raadsleden 
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9.  Heropening 

De voorzitter opent Het Besluit om 22.04 uur en meldt dat de heren Hoogstraten (T@B) en Schouten
(SGP) met kennisgeving afwezig zijn.

10.  Vaststellen agenda van Het Besluit 

De raad stelt de agenda van Het Besluit ongewijzigd vast 

11.  Vaststellen besluitenlijst van Het Besluit op 22 september 2022 (deel B) 

De raad stelt de besluitenlijst van Het Besluit op 22 september 2022 (deel B) ongewijzigd vast.

12.  Najaarsnota 2022

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

1. De Najaarsnota 2022 vast te stellen. 
2. De voordelige begrotingssaldo van € 607.584 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 2022.

13. Verordening Jeugdhulp 2022

De heren Fijnekam (T@B) en Van den Bout (PvdA) en mevrouw Ouwerkerk (ChristenUnie) leggen
een stemverklaring af. 

De voorzitter concludeert daarna dat met de 2 stemmen van de PvdA tegen dit voorstel en de fracties
van T@B (4 stemmen),  SGP (4 stemmen),  ChristenUnie (4 stemmen) en CDA (1 stem) voor dit
voorstel de gemeenteraad in meerderheid instemt met het voorstel om: 

1. De verordening 'Jeugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam 2018' in te trekken; 
2. De verordening 'Jeugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam 2022' vast te stellen. 

14. Inzetten Rijksgelden voor cultuurondersteunende subsidieregeling

De heer De Rooij  (T@B),  mevrouw Ouwerkerk (ChristenUnie)  en de heer Van Bennekom (SGP)
leggen een stemverklaring af. 

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

1. Een bedrag van € 70.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor de 
voorgestelde subsidieregeling.

2. Dit te motiveren vanuit de ontvangen coronagelden van het Rijk.
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15. Vaststellen bestemmingsplan Parallelweg 106-107

De heren Van Tilborg (T@B) en Van Dijk (ChristenUnie) leggen een stemverklaring af. 

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

1. De Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Parallelweg 106 en 107
vast te stellen; 

2. Het bestemmingsplan Parallelweg 106 en 107 gewijzigd zoals opgenomen in het bestand NL
IMRO.0523.PB2022PARALLEL106-VA01 met bijbehorende bestanden en met gebruikmaking
van de ondergrond met bestandsnaam o-NL.IMRO.0523.BP2022PARALLEL106-VA01.dwg.
digitaal en in papieren vorm vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

16.  Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed om 22.17 uur. Hij dankt allen
voor hun inbreng, het publiek op de tribune voor hun aanwezigheid en wenst ieder nog een fijne
avond. 

Deel A:

Aldus vastgesteld in Het Debat op 10 november 2022. 
De griffier, De voorzitter,

Annemarie van der Ploeg Dirk Heijkoop

Deel B:

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 10 november 2022. .
De griffier, De voorzitter,

Annemarie van der Ploeg Dirk Heijkoop
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