
    

Datum raadsvergadering: 20 oktober 2022 (Het Debat en Het Besluit)
Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en  (Het Besluit)

Concept-besluitenlijst  van  Het  Debat  en  Besluit op  donderdag  22  september  2022  in  het
gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Aanvang: 19.30 uur; sluiting: 21.20 uur.

Deel A – Het Debat

Aanwezige woordvoerders zijn:

Arie van den Berg voorzitter.

Erik van den Bosch;
Max van den Bout;
Erik van Dijk;
Dick Fijnekam;
Cees Lock;
Wim de Ruiter; 
Henk van Tilborg raadsleden.

Gert Maas
Timon van Zessen burgerleden

Trudy Baggerman
Arjan Meerkerk wethouders.

Dirk Heijkoop burgemeester.

Anneke Bode-Huizer plaatsvervangend griffier.

Aantal aanwezige belangstellenden: 10.

.

 

gemeente 
 Hardinxveld-Giessendam



1. Opening

Voorzitter A. van den Berg opent Het Debat om 19.30 uur. Hij heet iedereen van harte welkom, in
het bijzonder 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.
De heer Fijnekam (T@B) doet een mededeling over agendapunt 7. Dit punt kan wat de T@B-fractie
betreft zonder debat door naar Het Besluit, wel met een stemverklaring. 
De heer Maas (PvdA) laat weten dat hij zijn vragen te laat heeft ingediend en dus te laat was om nog
tijdig beantwoording te ontvangen.
De heer Van den Bosch (SGP) laat weten dat voor de SGP-fractie (t.a.v. hetzelfde onderwerp als de
T@B-fractie) de aangekondigde stemverklaring kan vervallen.

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

3. Vaststellen  besluitenlijsten  van  Het  Debat  op  30  juni  (openbaar  en
besloten deel) en 7 juli 2022 (deel A)

De raad stelt de concept-besluitenlijsten van Het Debat op 30 juni (openbaar en besloten deel) en 7
juli 2022 (deel A) ongewijzigd vast.

4. Vragenkwartiertje

De heer  Maas (PvdA)  vraagt  naar  de  planning  rond  de  besluitvorming  bij  het  bestemmingsplan
IJzergieterij,  dat  onlangs  door  de  afdeling  Bestuursrechtspraak  van  de  Raad  van  State  werd
vernietigd, en het nieuwe MER beoordelingsbesluit. 

Wethouder Baggerman reageert op deze vraag. .

5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen

Stedin 
Wethouder Meerkerk doet een mededeling over benodigd kapitaal bij Stedin, waar de gemeente nog
aandeelhouder van is. Hardinxveld-Giessendam continueert de lijn zoals die in het verleden is ingezet.
De wethouder laat ook weten dat het dividend van Stedin afneemt doordat meer partijen deelnemen.
Dit komt bij de Najaarsnota aan de orde. 

Gemeentelijke organisatie
Burgemeester Heijkoop blikt kort terug op de organisatiedag die vandaag gehouden werd voor de
medewerkers van de gemeente in het kader van de organisatieontwikkeling. .
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6. Vaststellen  bestemmingsplan  't  Oog  Wonen,  fase  1  -
raadsvoorstel

Wethouder Baggerman licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen kan worden.

De heren De Ruiter (CDA),  Van Dijk (ChristenUnie),  Van den Bout (PvdA) en Lock (SGP) geven
hun visie op dit raadsvoorstel. Daaruit blijkt dat de fracties met name de verkeersveiligheid rond de
spoorwegovergang als aandachtspunt zien. 

Wethouder Baggerman reageert op het besprokene en de gestelde vragen.  

De voorzitter concludeert dat het raadsvoorstel 'Vaststellen bestemmingsplan 't Oog Wonen, fase 1'
kan worden doorgeleid naar Het Besluit van deze avond.  

7. Zienswijze eerste Bestuursrapportage DG&J 2022 - raadsvoorstel

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

De heren Maas (PvdA) en Van Zessen (CDA) geven hun visie op het raadsvoorstel wat zich toespitst
op de financiële bijdrage die de gemeente aan de DG&J moet betalen. Beide fracties stemmen wel in
met het voorstel. 

Wethouder Baggerman reageert op deze inbreng. 

Na deze korte bespreking concludeert de voorzitter dat de raad instemt met het doorgeleiden van het
raadsvoorstel 'Zienswijze eerste Bestuursrapportage DG&J 2022' naar Het Besluit van deze avond.

SCHORSING
De voorzitter schorst de vergadering voor 15 minuten waarna deze wordt voortgezet met Het Besluit.

- 3 -



Deel B – Het Besluit

Aanwezig zijn:

Dirk Heijkoop voorzitter.

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

Trudy Baggerman
Arjan Meerkerk;
Jan Nederveen wethouders.

Annemarie van der Ploeg griffier.

Met kennisgeving afwezig zijn:

Guus van den Bosch;
Wim IJzerman raadsleden.
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8.  Heropening 

De voorzitter opent Het Besluit en meldt dat de heren IJzerman (ChristenUnie) en Van den Bosch
(T@B) met kennisgeving afwezig zijn.

9.  Vaststellen agenda van Het Besluit 

De raad stelt de agenda van Het Besluit ongewijzigd vast 

10.  Vaststellen besluitenlijsten van Het Besluit op 30 juni (openbaar
en besloten deel) en 7 juli 2022 (deel B) 

De raad stelt de concept-besluitenlijsten van Het Besluit op 30 juni (openbaar en besloten deel) en 7
juli 2022 (deel B) ongewijzigd vast.

11.  Toelaten  nieuw  raadslid  PvdA,  de  heer  G.P.  (Gert)  Maas  -
Raadsvoorstel

Toelaten 
De voorzitter van de commissie Onderzoek geloofsbrieven, de heer Van den Bout, brengt verslag 
uit van de bevindingen van de commissie. Uit het onderzoek blijkt dat wordt voldaan aan de eisen 
zoals gesteld in de Gemeentewet en dat er wettelijk geen onverenigbare betrekkingen zijn. 
Namens de  commissie laat hij dan ook weten dat geconcludeerd is dat er geen beletselen zijn om de 
heer Maas toe te laten als lid van de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam. 

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

1. de heer G.P. (Gert) Maas toe te laten als lid van de gemeenteraad van Hardinxveld-
Giessendam en over te gaan tot zijn beëdiging.

Beëdigen 
Hierna wordt overgegaan tot installatie en beëdiging van de heer Maas. 
De voorzitter vraagt de heer Maas om naar voren te komen en de andere aanwezigen om te gaan 
staan.

De voorzitter leest de tekst van de eed voor, zoals opgenomen in artikel 14 van de Gemeentewet:

 “Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke
naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer  dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of 
enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten 
als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.”

De heer Maas legt de bij wet gevorderde eed af met het uitspreken van de woorden  “Zo waarlijk 
helpe mij God almachtig!".

De voorzitter spreekt de heer Maas toe. Hij feliciteert de heer Maas en overhandigt hem bloemen.
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12. Wijziging samenstelling diverse commissies - Raadsvoorstel

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

1. De plaats van mevrouw Liny de Jager te laten innemen door de heer Gert Maas als lid van de
Werkgroep  Duurzaamheid  en  plaatsvervangend  lid  van  de  Begeleidingscommissie
Rekenkamer.

2. De plaats van mevrouw Liny de jager te laten innemen door de heer Max van den Bout als lid
van de Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad en plaatsvervangend lid van
de Werkgroep Duurzaamheid.

3. De plaats van de heer Erik van den Bosch te laten innemen door de heer Arie van der Berg
als lid van de Werkgroep Duurzaamheid. 

4. De plaats van de heer Koen Schouten te laten innemen door de heer Erik van den Bosch als
plaatsvervangend lid in de Werkgroep Duurzaamheid.

13. Aanwijzing 2e plaatsvervangend griffier (a. Besluitvorming b. Beëdigen) -
Raadsvoorstel

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

1. De  heer  A.A.C.  Mulders  met  ingang  van  15  september  2022  aan  te  wijzen  als  tweede
plaatsvervangend griffier.

Beëdigen 
Vervolgens gaat de voorzitter over tot beëdiging van de heer Mulders. Hij vraagt of de heer Mulders
naar voren wil komen en de andere aanwezigen om te gaan staan. 

De voorzitter leest de tekst van de ambtsbelofte voor, waarna de heer Mulders de belofte uitspreekt:
"Dat verklaar en beloof ik!"

Na de beëdiging
De voorzitter feliciteert de heer Mulders van harte met zijn aanwijzing als 2e plaatsvervangend griffier,
wenst hem veel succes en overhandigt een bos bloemen. 

14. Vaststellen  Bestemmingsplan  't  Oog  Wonen,  fase  1-
Raadsvoorstel 

De heer Van den Bout (PvdA) legt een stemverklaring af en laat weten dat de PvdA-fractie niet
akkoord kan gaan met dit voorstel.

De voorzitter constateert dat de overige fracties wel akkoord gaan met dit voorstel, zodat dit voorstel
met een meerderheid van 13 stemmen voor (CDA 1, CU 3, SGP 5 en T@B 4) en 2 stemmen tegen
(PvdA) is aangenomen. 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen akkoord gaat met het voorstel:
1. De zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond te verklaren onder verwijzing naar

de Nota zienswijzen van 5 juli 2022.
2. Het bestemmingsplan "'t Oog Wonen, fase 1"  gewijzigd vast te stellen, waarbij voor

de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond
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die  ontleend  is  aan  de  GBKN  en  is  opgeslagen  onder  de  bestandsnaam:  o_
NL.IMRO.0523.BP2022OOGWONEN-VG01_dxf.

3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal is verzekerd door middel
van een getekende anterieure overeenkomst.

15.  Zienswijze  eerste  Bestuursrapportage  DG&J  2022  –
Raadsvoorstel

De heren Van den Bosch (SGP) en Fijnekam (T@B) leggen een stemverklaring af. 

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

1. Kennis te nemen van de brief 'Begrotingswijzigingen 2022 GR DG&J' en de eerste 
Bestuursrapportage DG&J 2022.

2. De concept zienswijze op de begrotingswijzigingen 2022 GR DG&J vast te stellen.

16. Zienswijze  eerste  Bestuursrapportage  GR  Sociaal  2022  –
Raadsvoorstel

De heren Fijnekam (T@B) en Van den Berg (SGP) leggen een stemverklaring af. 

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

1. Kennis  te  nemen  van  de  brief  'Verzoek  zienswijze  eerste  burap  2022'  en  de  eerste
Bestuursrapportage 2022 van de GR Sociaal.

2. De concept zienswijze op de begrotingswijzigingen 2022 GR Sociaal vast te stellen.

17. Zienswijze deelneming Drechtwerk – Raadsvoorstel 

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

1. De zienswijze op de deelnemingen van Drechtwerk vast te stellen.

18. Wijziging van de GR Sociaal – Raadsvoorstel 

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

1. Toestemming te verlenen aan het college van Hardinxveld-Giessendam voor het wijzigen van
de GR Sociaal conform het wijzigingsbesluit en deze te ondertekenen.

19. Zienswijze aanpassing GR SVHW – Raadsvoorstel 

De heren Van Bennekom (SGP) en Van den Bout (PvdA) leggen een stemverklaring af. 

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

1. De concept zienswijze op de wijziging GR SVHW 2023 vast te stellen.
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20. Instellen  Werkgroep  Sociaal  Domein  en  benoemen  leden  –
Raadsvoorstel 

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

1. Gedurende de raadsperiode 2022-2026 een raadswerkgroep Sociaal Domein in te stellen;
2. De werkgroep als volgt samen te stellen:

CDA: Wim de Ruiter;
ChristenUnie: Aafke Ouwerkerk - Breedveld;
PvdA: Gert Maas;
SGP: Erik van den Bosch;
T@B: Dick Fijnekam;
plaatsvervangende leden:
CDA: Timon van Zessen;
ChristenUnie: Wim IJzerman;
PvdA: Max van den Bout;
SGP: Arie van den Berg;
T@B: Arie de Rooij

3. Als voorzitter de heer E. van den Bosch te benoemen;
4. De vergadering besloten te laten zijn, tenzij de werkgroep anders bepaalt;
5. De portefeuillehouder en de vakambtenaren voor elke vergadering uit te nodigen.

21. Afscheid raadslid PvdA, mevrouw Liny de Jager-Volker

De heer Van den Bout (PvdA) spreekt zijn afscheidnemende fractievoorzitter mevrouw De Jager toe. 
Hij dankt haar voor de samenwerking en overhandigt een cadeau en bloemen. 

Hierna spreekt ook de voorzitter mevrouw De Jager toe. Hij bedankt haar van harte voor haar inzet
voor de gemeenteraad en wenst haar alle goeds voor de toekomst. 

Tot slot dankt  mevrouw De Jager iedereen van harte voor de samenwerking. Ze  wenst allen het
beste en veel succes voor de komende periode.  

22. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed om 21.45 uur. 

Deel A:

Aldus vastgesteld in Het Debat op 20 oktober 2022. 
De griffier, De voorzitter,

Anneke Bode Wim de Ruiter

Deel B:

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 20 oktober 2022. .
De griffier, De voorzitter,

Annemarie van der Ploeg Dirk Heijkoop
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