gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Datum raadsvergadering: 31 mei 2018 (buitengewone raadsvergadering)
Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 9 (Het Besluit)
Concept-besluitenlijst van Het Debat en Besluit op donderdag 12 april 2018 in het gemeentehuis van
Hardinxveld-Giessendam.
Aanvang: 19.35 uur; sluiting: 21.50 uur.
Locatie: Raadzaal

Deel A – Het Debat

Aanwezige woordvoerders zijn:
Wim de Ruiter MBA

voorzitter.

Arjan Meerkerk;
Benhard van Houwelingen;
Cor van Vliet;
Dick Fijnekam;
Jan Nederveen;
Jasper de Jong;
Liny de Jager;
Max van den Bout;
Robert Philippo;
Timon van Zessen

raadsleden.

Dirk Heijkoop
Theo Boerman

burgemeester.
wethouder.

Marissa de Ruiter MA

plv. griffier.

Aantal aanwezige belangstellenden:

31.

1. Opening
De voorzitter opent Het Debat om 19.35 uur en spreekt het ambtsgebed uit.
De voorzitter geeft aan dat mevrouw Baggerman en de heer Van Houwelingen vanavond een
dubbelrol vervullen. Zij zitten als raadslid aan tafel, maar zullen indien nodig ook de positie van
wethouder innemen.

2. Vaststellen agenda van Het Debat
De heer Nederveen (ChristenUnie) zegt dat hij bij agendapunt 5. 'Vaststellen bestemmingsplan
Facilitypoint' aanvullende technische vragen heeft gesteld en dat deze nog niet voldoende zijn
beantwoord. Hij komt hier bij de behandeling van het agendapunt op terug.
De heren Van Houwelingen (T@B) en Van den Bout (PvdA) delen mede dat zij niet deelnemen aan
het debat en dat zij zich onthouden van stemming over het vaststellen van het bestemmingsplan
Facilitypoint (agendapunt 5 en 9).
De raad stelt de agenda van Het Debat ongewijzigd vast.

3. Vragenkwartiertje
SGP
De heer Meerkerk (SGP) stelt een vraag over de onveilige verkeerssituaties die ontstaan op de
Rivierdijk ter hoogte van Neptune.
Wethouder Boerman beantwoordt de vraag van de heer Meerkerk.
T@B
De heer Philippo (T@B) verzoekt het college naar aanleiding van de ontvangen raadsinformatienota
over het rapport van Berenschot om de raad in het vervolg direct te informeren als er actuele
ontwikkelingen zijn.
Burgemeester Heijkoop geeft aan dat informatie zorgvuldig wordt afgewogen voordat de raad
geïnformeerd wordt en vraagt hier begrip voor.
De heer Philippo reageert op de reactie van de burgemeester.

4. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Burgemeester Heijkoop geeft een terugkoppeling van informatie uit de algemene bestuursvergadering
van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Hij gaat hierbij in op de ingebruikname van de nieuwe
meldkamer in Rotterdam, de jaarstukken 2017 met een positief resultaat van 3 miljoen euro en de
begroting 2019. De zienswijzeprocedure voor zowel de jaarstukken als de begroting komt langs de
raden en hier zal een gezamenlijke raadsinformatiebijeenkomst over georganiseerd worden.
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Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij
Waardlanden

Schelluinen-West

en

Reinigingsdienst

Wethouder Boerman geeft een terugkoppeling van informatie over de tweede fase van de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen-West. Er zijn geen schulden en de belangstelling is groot.
Vervolgens geeft wethouder Boerman aan dat er een fors tekort is op de begroting van Waardlanden.
De nabetaling is meer dan de raad heeft vastgesteld in de slotwijziging vorig jaar. Dit kan nog net
gedekt worden uit de voorziening 'Reiniging', maar die is nu uitgeput. De prognose voor 2019 is een
verdere verslechtering van de markt die ook invloed zal hebben op de tarieven.

5. Vaststellen bestemmingsplan Facilitypoint
Wethouder Boerman licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden.
Mevrouw De Jager- Volker (PvdA) en de heren J. Nederveen (ChristenUnie), Van Zessen (CDA), De
Jong (SGP) en Fijnekam (T@B) debatteren met elkaar over het voorstel.
Wethouder Boerman reageert op verzoek van de raad op de inbreng van de woordvoerders.
De heer Van Zessen (CDA) vraagt om een schorsing. De raad gaat hiermee akkoord.
De voorzitter schorst de vergadering voor tien minuten.
De voorzitter heropent de vergadering.
De heren Van Zessen (CDA), Fijnekam (T@B), De Jong (SGP), J. Nederveen (ChristenUnie) en
mevrouw De Jager – Volker (PvdA) vervolgen het debat.
Mevrouw De Jager- Volker (PvdA) geeft aan dat haar fractie het raadsvoorstel nog niet rijp vindt voor
besluitvorming en overweegt het te verdagen naar een volgend Debat.
Wethouder Boerman geeft aan dat het in verband met de gesloten overeenkomst met de
horecaexploitant zeer onwenselijk is om de besluitvorming uit te stellen.
Mevrouw De Jager- Volker (PvdA) geeft aan dat haar fractie akkoord gaat met het doorgeleiden van
het raadsvoorstel naar Het Besluit.
De voorzitter concludeert dat na beraadslagingen wordt ingestemd met het doorgeleiden van het
raadsvoorstel 'Vaststellen bestemmingsplan Facilitypoint' naar Het Besluit van dezelfde avond.

6. Voetpaden naar B-niveau?
Wethouder Boerman licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden.
De heren Philippo (T@B), Van Vliet (ChristenUnie), De Jong (SGP), Van Zessen (CDA) en Van den
Bout (PvdA) debatteren met elkaar over het voorstel.
De voorzitter concludeert dat na beraadslagingen wordt ingestemd met het doorgeleiden van het
raadsvoorstel 'Voetpaden naar B-niveau?' naar Het Besluit van dezelfde avond.
De voorzitter schorst de vergadering voor 15 minuten voordat er verdergegaan wordt met Het Besluit.
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Deel B – Het Besluit

Aanwezig zijn:
Dirk Heijkoop

voorzitter.

Trudy Baggerman;
Arie van den Berg;
Erik van den Bosch;
Max van den Bout;
Dick Fijnekam;
Benhard van Houwelingen;
Liny de Jager-Volker;
Jasper de Jong;
Arjan Meerkerk;
Jan Nederveen;
Kor Nederveen;
Robert Philippo;
Willem Pors;
Wim de Ruiter;
Cor van Vliet;
Peter aan de Wiel;
Timon van Zessen

raadsleden.

Theo Boerman

wethouder.

Marissa de Ruiter MA

plv. griffier.

Aantal aanwezige belangstellenden:

29.

Met kennisgeving afwezig is:
Annemarie van der Ploeg

griffier.
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7. Heropening
De voorzitter opent Het Besluit om 21.25 uur en deelt mede dat de griffier, mevrouw Van der Ploeg,
met kennisgeving afwezig is.

8. Vaststellen agenda van Het Besluit
De voorzitter stelt voor om agendapunt 17. 'Benoemen leden commissie functioneringsgesprekken
burgemeester' en 18. 'Benoemen leden werkgeverscommissie griffie' van de agenda af te voeren.
De voorzitter deelt mede dat de heren Van Houwelingen (T@B) en Van den Bout (PvdA) tijdens Het
Debat gemeld hebben dat zij zich bij agendapunt 9. 'Vaststellen bestemmingsplan Facilitypoint'
onthouden van stemming.
De heer Van Vliet (ChristenUnie) verzoekt de voorzitter om wethouder Boerman het woord te geven
bij agendapunt 10. ' Voetpaden naar B-niveau?'.
De raad stelt de agenda van Het Besluit met inachtneming van deze wijzigingen vast.

9. Vaststellen bestemmingsplan Facilitypoint
De heren Van Houwelingen (T@B) en Van den Bout (PvdA) nemen plaats op de publieke tribune.
De heer J. Nederveen (ChristenUnie) en mevrouw De Jager- Volker (PvdA) leggen een
stemverklaring af.
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen in meerderheid (14 stemmen voor
en 1 stem tegen) akkoord gaat met het voorstel:
1. De ingediende zienswijze ongegrond te verklaren, zulks onder verwijzing naar de motivering
in de bijgevoegde Zienswijzennota d.d. 5 maart 2018;
2. Het
bestemmingsplan
“Facilitypoint"
met
planidentificatienummer
NL.IMRO.0523.BP2017FACILITY-VG01 ongewijzigd vast te stellen, waarbij voor de locatie
van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond die ontleend is aan
de GBKN en is opgeslagen onder de bestandsnaam: o_NL.IMRO.0523.BP2017FACILITYVG01_dxf;
3. Met instemming kennis te nemen van het overzicht van de financieel-economische
uitvoerbaarheid van het project Facilitypoint (bijlage 3);
4. Op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet de door het college opgelegde
geheimhouding ten aanzien van bijlage 3 te bekrachtigen.
Met de kanttekening dat de heer Philippo (T@B) heeft tegengestemd en de heren Van Houwelingen
(T@B) en Van den Bout (PvdA) zich hebben onthouden van stemming.

10. Voetpaden naar B-niveau?
De heren Van Houwelingen (T@B) en Van den Bout (PvdA) nemen weer plaats op de raadszetel.
De voorzitter geeft wethouder Boerman het woord. De wethouder geeft aan dat in 2019 het
beheerplan wegen wordt herzien en zegt toe dat dan expliciet bekeken zal worden of er
kwaliteitsverschillen aangebracht kunnen worden tussen wegen en voet- en fietspaden.
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De heren Van Vliet (ChristenUnie), Van den Bout (PvdA) en Van Zessen (CDA) leggen een
stemverklaring af.
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel:
1. Het onderhoudsniveau van de voetpaden te handhaven op C-niveau, maar extra
inspanningen te verrichten op de risicogebieden.
2. Een extra budget beschikbaar te stellen van € 10.000,-- op het product wegen en dit op te
voeren bij de Perspectiefnota 2018.

11. Vaststellen bestemmingsplan Rivierdijk 88 en 89
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met
het voorstel:
1. Met in achtneming van de voorgestelde ambtshalve wijzigingen het bestemmingsplan
“Rivierdijk 88 en 89" met planidentificatienummer NL.IMRO.0523.BP2017RIVIERDIJK-VG01
gewijzigd vast te stellen, waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is
gemaakt van de ondergrond die ontleend is aan de GBKN en is opgeslagen onder de
bestandsnaam: o_NL.IMRO.0523.BP2017RIVIERDYK-VG01_dxf;
2. Te besluiten tot de versnelde publicatie van het gewijzigde bestemmingsplan.

12. Verordening kabels en leidingen in openbare grond
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met
het voorstel:
1. In te stemmen met de Leidingenverordening Hardinxveld-Giessendam en de
nadeelcompensatieregeling Leidingen Hardinxveld-Giessendam.
2. De Leidingenverordening Hardinxveld-Giessendam vast te stellen met inbegrip van de
daarmede samenhangende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening.
3. Het Handboek Kabels en Leidingen Hardinxveld-Giessendam vast te stellen.
4. De Nadeelcompensatieregeling Leidingen Hardinxveld-Giessendam vast te stellen.

13. Benoemen burgerleden
a. Benoemen
De commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven heeft van de burgerleden de geloofsbrieven
onderzocht. Bij dit onderzoek is aansluiting gezocht bij de regels die gelden voor het onderzoek
geloofsbrieven voor de raadsleden.
De voorzitter van de commissie, de heer J. Nederveen, geeft aan dat de commissie heeft getoetst aan
de in de Gemeentewet genoemde onverenigbare betrekkingen en dat alles correct en volledig is
ingevuld.
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met
het voorstel:
1. de volgende burgerleden te benoemen:
- Bart Boer voor het CDA;
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Annelies Kamsteeg voor het CDA;
Wim IJzerman voor de ChristenUnie;
Tasmara Stigter voor de ChristenUnie;
Gert Maas voor de PvdA;
Karel May voor de PvdA;
Koen Schouten voor de SGP;
Henk van Tilborg voor de T@B;
Kim Nederveen voor de T@B.

2. de benoemde burgerleden door het afleggen van de eed of de verklaring en belofte te
installeren.

b. Beëdigen
Vervolgens gaat de voorzitter over tot installatie en beëdiging van de burgerleden. Hij vraagt of de
burgerleden en de andere aanwezigen willen gaan staan.
De voorzitter leest de tekst voor van de eed en de verklaring en belofte voor, die is gebaseerd op
artikel 14 van de Gemeentewet:
“Ik zweer of verklaar dat ik, om tot burgerlid 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 of verklaar en beloof 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 of beloof 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 burgerleden leggen een voor een, in deze volgorde – de heer W.B. Boer (eed), de heer W.
IJzerman (eed), mevrouw A.T. Stigter (eed), de heer G.P. Maas (eed), de heer K.H. May (verklaring
en belofte), de heer K.J. Schouten (eed), de heer H. van Tilborg (verklaring en belofte) en mevrouw K.
Nederveen (verklaring en belofte) – de bij wet gevorderde eed of verklaring en belofte af door het
uitspreken van de woorden “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!” (eed) of “Dat verklaar en beloof ik!”
(verklaring en belofte).
De voorzitter feliciteert de burgerleden van harte met hun benoeming en overhandigt hen een bos
bloemen.
Mevrouw A.C. Kamsteeg (CDA) was afwezig en wordt op een ander moment geïnstalleerd.

14. Benoemen leden Auditcommissie
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met
het voorstel de volgende raads- en burgerleden als leden en plaatsvervangende leden van de
auditcommissie te benoemen:
leden:
CDA:
ChristenUnie:
PvdA:
SGP:
T@B:

Wim de Ruiter;
Cor van Vliet;
Max van den Bout;
Jasper de Jong;
Kor Nederveen;
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plaatsvervangende leden:
CDA:
Timon van Zessen;
ChristenUnie: Jan Nederveen;
PvdA:
Gert Maas;
SGP:
Erik van den Bosch;
T@B:
Henk van Tilborg.

15. Benoemen leden Rekenkamercommissie
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met
het voorstel de volgende raads- en burgerleden als leden en plaatsvervangende leden van de
rekenkamercommissie te benoemen:
leden:
CDA:
ChristenUnie:
PvdA:
SGP:
T@B:

Wim de Ruiter;
Cor van Vliet;
Max van den Bout;
Jasper de Jong;
Kor Nederveen;

plaatsvervangende leden:
CDA:
Timon van Zessen;
ChristenUnie: Jan Nederveen;
PvdA:
Gert Maas;
SGP:
Erik van den Bosch;
T@B:
Henk van Tilborg.

16. Benoemen leden in de agendacommissie/voorzitterspool
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met
het voorstel de volgende raadsleden als leden van de agendacommissie tevens voorzitters in de
voorzitterspool voor het leiden van de vergaderingen van 'De Ontmoeting' en 'Het Debat' te
benoemen:
- Liny de Jager-Volker;
- Arjan Meerkerk;
- Jan Nederveen;
- Kor Nederveen;
- Wim de Ruiter.

17. Benoemen leden commissie functioneringsgesprekken
burgemeester
Dit agendapunt is komen te vervallen.

18. Benoemen leden werkgeverscommissie griffie
Dit agendapunt is komen te vervallen.
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19. Benoemen leden Drechtraad
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met
het voorstel de volgende raadsleden als leden en plaatsvervangende leden van de Drechtraad voor te
dragen:
leden:
CDA:
ChristenUnie:
PvdA:
SGP:
T@B:

Wim de Ruiter;
Peter aan de Wiel;
Liny de Jager- Volker;
Arie van den Berg;
Robert Philippo;

plaatsvervangende leden:
CDA:
Timon van Zessen;
ChristenUnie: Jan Nederveen;
PvdA:
Max van den Bout;
SGP:
Arjan Meerkerk;
T@B:
Benhard van Houwelingen.

20. Sluiting
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en sluit de vergadering om 21.50 uur.
Deel A:
Aldus vastgesteld in Het Debat op 31 mei 2018.
De plv. griffier,

De voorzitter,

Marissa de Ruiter MA

Arjan Meerkerk

Deel B:
Aldus vastgesteld in Het Besluit op 31 mei 2018.
De griffier,

De voorzitter,

Annemarie van der Ploeg

Dirk Heijkoop
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