
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 
 

       

 

 

Datum raadsvergadering: 23 september 2021 (Het Debat en Het Besluit) 

Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 15 (Het Besluit) 

 

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Besluit op donderdag 1 juli 2021 in het virtuele gemeentehuis 

van Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 19.32 uur; sluiting: 22.37 uur. 

 

Deel A – Het Debat 

 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Paul Hoogstraten;       voorzitter. 

 

Erik van den Bosch; 

Max van den Bout; 

Dick Fijnekam; 

Arjan Meerkerk;  

Robert Philippo; 

Wim de Ruiter; 

Henk van Tilborg; 

Cor van Vliet; 

Peter aan de Wiel; 

Wim IJzerman; 

Timon van Zessen       raadsleden.  

 

Trudy Baggerman; 

Theo Boerman        wethouders. 

      

Annemarie van der Ploeg      griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      n.v.t. 
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1. Opening 

De voorzitter opent Het Debat om 19.32 uur. Hij heet iedereen van harte welkom bij deze digitale 

vergadering van de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in het bijzonder de kijkers die thuis 

de vergadering volgen via livestream.  

 

Ook deze vergadering vindt vanwege het coronavirus weer digitaal plaats. 

 

De voorzitter geeft het woord aan de heer De Ruiter voor het uitspreken van het ambtsgebed.  

 

De heer De Ruiter spreekt het ambtsgebed uit.  

 

Vervolgens gaat de voorzitter in op de vergader- en spreekregels die met elkaar zijn afgesproken. 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

De heren Aan de Wiel (ChristenUnie) en Van den Bosch (SGP) geven aan dat wat hun fracties betreft 

– in tegenstelling tot het eerder gegeven advies – een stemverklaring voldoende is bij agendapunt 7 

'Concepttekst GR Sociaal'. Dit heeft geen gevolgen voor de agenda. 

 

De heer Philippo (Fractie Philippo) geeft aan dat zijn fractie – in tegenstelling tot het eerder gegeven 

advies – toch geen debat hoeft te voeren over agendapunt 6 'Vaststellen bestemmingsplan "De Blauwe 

Zoom – Ons Dorp"'. Dit heeft geen gevolgen voor de agenda. 

 

De voorzitter zegt dat de accountant momenteel nog bezig is met het afronden van de controle en dat 

er nog geen controleverklaring is verstrekt. Daarom worden de jaarstukken tijdens deze bijeenkomst 

alleen inhoudelijk in Het Debat behandeld. Het vaststellen van de jaarstukken is verplaatst naar Het 

Besluit op 8 juli. De heer De Ruiter zal dit als voorzitter van de auditcommissie bij de behandeling van 

de jaarstukken (agendapunt 5) nog nader toelichten. 

 

De raad stelt de agenda van Het Debat ongewijzigd vast. 

 

3. Vragenkwartiertje 

De heer Philippo (Fractie Philippo) vraagt waarom de gemeente Hardinxveld-Giessendam in 

tegenstelling tot andere gemeenten geen zienswijze heeft ingediend over het voornemen een M.E.R.-

procedure te starten voor de MIRT-verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem. 

 

Wethouder Boerman beantwoordt de vraag van de heer Philippo. 

 

4. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

Wethouder Baggerman deelt mede dat koepelorganisatie GGD GHOR aangifte heeft gedaan wegens 

het bedreigen van vaccinatiemedewerkers van de regionale GGD’s. Onze regionale GGD is hier niet bij 

betrokken. 
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5. Jaarrekening 2020 

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

 

De heer De Ruiter geeft vanuit zijn rol als voorzitter van de auditcommissie een toelichting op het 

positieve advies van de auditcommissie aan de raad ten aanzien van het vaststellen van de jaarstukken 

2020.  

De accountant heeft tijdens de bijeenkomst van de auditcommissie aangegeven dat ze voornemens zijn 

een goedkeurende controleverklaring te verstrekken. Het vaststellen van de jaarrekening 2020 is 

verplaatst naar Het Besluit op 8 juli, zodat de accountant extra tijd heeft om het controleproces af te 

ronden. 

 

De voorzitter bepaalt de volgorde van de woordvoerders door middel van loting: CDA – PvdA – SGP – 

Fractie Philippo – ChristenUnie – T@B.  

 

De heren Van Zessen (CDA), Van den Bout (PvdA), Meerkerk (SGP), Philippo (Fractie Philippo), 

IJzerman (ChristenUnie) en Van Tilborg (T@B) blikken – in deze volgorde – aan de hand van de 

jaarstukken terug op 2020, waarbij de heer Philippo de wethouder om een drietal toezeggingen vraagt 

voordat hij zijn moties 'Bouwen zonder Rouwen' en 'Registreren zonder deren' aankondigt en toelicht. 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 15 minuten ter voorbereiding op de tweede termijn. 

Tweede termijn 

De voorzitter heropent de vergadering. 

 

Wethouder Boerman en burgemeester Heijkoop reageren namens het college van B&W op de inbreng 

van de woordvoerders, waarbij de wethouder in reactie op de heer Philippo (Fractie Philippo) toezegt 

om in de loop van het jaar nog bij de raad terug te komen op het regiebeleid.  

 
De heren Van Zessen (CDA), Van den Bout (PvdA), IJzerman (ChristenUnie), Meerkerk (SGP), Philippo 

(Fractie Philippo) en Van Tilborg (T@B) reageren op de reactie van het college en debatteren met elkaar 

over het voorstel, waarbij de heer Philippo (Fractie Philippo) ook zijn moties 'Bouwen zonder Rouwen' 

en 'Registreren zonder deren' aankondigt en toelicht. De woordvoerders reageren in tweede termijn ook 

op deze moties van de Fractie Philippo. 

 

De heer Philippo (Fractie Philippo) geeft aan dat hij zijn moties 'Bouwen zonder Rouwen' en 'Registreren 

zonder deren' zal indienen tijdens Het Besluit op 8 juli. 

 

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

raadsvoorstel 'Jaarrekening 2020' naar Het Besluit op 8 juli 2021. 

 

6. Vaststellen bestemmingsplan "De Blauwe Zoom – Ons Dorp" 

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

dat beslispunt 5 een beslispunt voor het college is en ten onrechte op het raadsvoorstel staat. 

 

De heren Van den Bout (PvdA) en Van Vliet (ChristenUnie) geven hun visie op het raadsvoorstel.  

 

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

raadsvoorstel 'Vaststellen bestemmingsplan "De Blauwe Zoom – Ons Dorp"' naar Het Besluit van 

dezelfde avond. 
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7. Concepttekst GR Sociaal 

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

 

De heren Van den Bout (PvdA), Philippo (Fractie Philippo), Fijnekam (T@B), Van den Bosch (SGP), 

Aan de Wiel (ChristenUnie) en De Ruiter (CDA) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel. 

 

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

raadsvoorstel 'Concepttekst GR Sociaal' naar Het Besluit van dezelfde avond. 

 

 

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;        

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. 

 

  

Met kennisgeving afwezig is: 

Liny de Jager-Volker       raadslid. 
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8.  Heropening 

De voorzitter opent Het Besluit om 22.15 uur. Hij leest de presentielijst voor om vast te stellen of de 

raadsleden (met beeld en geluid) aanwezig zijn en constateert dat alleen mevrouw De Jager-Volker 

(PvdA) met kennisgeving afwezig is. 

 

De voorzitter informeert de raad dat de heer Maas, burgerlid bij de PvdA, een zware operatie heeft 

ondergaan en wenst hem een spoedig herstel toe. 

 

Vervolgens introduceert hij de heer Johan de Jager als nieuwe gemeentesecretaris. 

 

De heer de Jager spreekt een dankwoord uit en stelt zichzelf vervolgens voor.  

 

9.  Vaststellen agenda van Het Besluit 

De heer Philippo (Fractie Philippo) geeft aan dat hij tijdens het debat over de 'Concepttekst GR Sociaal' 

(agendapunt 7) aan wethouder Baggerman had gevraagd of zij kan toezeggen dat ze een nieuw 

stemverhoudingenmodel van de Fractie Philippo zal meenemen in de discussie die gevoerd wordt bij 

de GR Sociaal. De wethouder had hier nog geen reactie op gegeven. 

 

Wethouder Baggerman zegt dat ze het graag tegemoet ziet en het nader wil bekijken. Noot griffie: het 

stemverhoudingenmodel van de Fractie Philippo is door de griffie per mail aangeboden aan wethouder 

Baggerman. 

 

De voorzitter zegt dat naar aanleiding van de bespreking van de stukken in de auditcommissie en de 

bespreking van de behandelprocedure in de agendacommissie is besloten de jaarrekening 2020 tijdens 

Het Besluit op 8 juli vast te stellen. 

 

De raad stelt de agenda van Het Besluit met inachtneming van deze wijziging vast. 

 

10.  Jaarrekening 2020 

Bij het vaststellen van de agenda is aangegeven dat het vaststellen van de jaarrekening 2020 tijdens 

Het Besluit op 8 juli 2021 zal plaatsvinden. 

 

11.  Vaststellen bestemmingsplan "De Blauwe Zoom – Ons Dorp" 

De heren De Ruiter (CDA), Philippo (Fractie Philippo), Schouten (SGP), Van Houwelingen (T@B), Van 

den Bout (PvdA) en Van Vliet (ChristenUnie) leggen een stemverklaring af. 

 

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

voorstel: 

 

1. In te stemmen met de nota “van beantwoording zienswijzen” van het ontwerp bestemmingsplan 

'Blauwe Zoom Ons Dorp' en de conclusies daarvan te verwerken in het bestemmingsplan. 

2. Op grond van art 3.8 Wro het bestemmingsplan; 'Blauwe Zoom Ons Dorp' gewijzigd vast te 

stellen, waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de 

ondergrond die ontleend is aan de Grootschalige Basiskaart van Nederland en is opgeslagen 

onder de bestandsnaam: RO-BP-61916980-VB-VA0-A1. 
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3. Op grond van artikel 6.12 Wro het ontwerpexploitatieplan 3e herziening ‘Blauwe Zoom -

Woongebied’ vast te stellen. 

4. In te stemmen met de versnelde publicatie van het gewijzigde bestemmingsplan. 

 

12. Concepttekst GR Sociaal 

De heren Philippo (Fractie Philippo), Fijnekam (T@B) en Van den Bout (PvdA) leggen een 

stemverklaring af. 

 

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

voorstel: 

 

1. Kennis te nemen van de concept tekst Gemeenschappelijke Regeling Sociaal. 

2. Wensen en bedenkingen in te dienen volgens de concept beantwoordingsbrief waarin de 

wijziging van de concepttekst GR Sociaal is opgenomen. 

3. Het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling aan te gaan. 

 

13. Sluiting 

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en sluit de vergadering om 22.37 uur. 

 

 
Deel A: 
 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 23 september 2021. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Peter aan de Wiel 

 

 

 
Deel B: 
 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 23 september 2021. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


