
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 
 

       

 

 

Datum raadsvergadering: 25 maart 2021 (Het Debat en Het Besluit) 

Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 12 (Het Besluit) 

 

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Besluit op donderdag 18 februari 2021 in het virtuele 

gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 19.30 uur; sluiting: 21.32 uur. 

 

Deel A – Het Debat 

 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Wim de Ruiter MBA       voorzitter. 

 

Max van den Bout; 

Dick Fijnekam; 

Benhard van Houwelingen; 

Jasper de Jong; 

Arjan Meerkerk; 

Robert Philippo; 

Cor van Vliet;  

Timon van Zessen       raadsleden. 

 

Dirk Heijkoop        burgemeester. 

 

Trudy Baggerman       wethouder. 

      

Annemarie van der Ploeg      griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      n.v.t. 

 

     . 
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1. Opening 

In verband met een technische storing opent de voorzitter Het Debat om 19.55 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.  

 

Omdat de signalen over de besmetting met het coronavirus nog steeds zorgelijk zijn, vindt ook deze 

vergadering digitaal plaats. Vervolgens gaat de voorzitter in op de vergader- en spreekregels die met 

elkaar zijn afgesproken. 

 

De voorzitter opent de vergadering met het uitspreken van het ambtsgebed. Noot griffie: door de 

technische storing is het ambtsgebed niet terug te zien/luisteren via het videoverslag. 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

De heer Van den Bout (PvdA) geeft aan dat zijn technische vragen bij agendapunt 6 'Vaststellen 

bestemmingsplan 'Krommegat'' niet naar tevredenheid zijn beantwoord. Hij zal hierop terugkomen bij 

de behandeling van het onderwerp. 

 

De raad stelt de agenda van Het Debat ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 21 januari 

2021 (deel A) 

De concept-besluitenlijst van Het Debat op 21 januari 2021 (deel A) wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Vragenkwartiertje 

Er worden geen vragen gesteld tijdens het Vragenkwartiertje. 

 

5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

Terugblik prachtig schaatsweekend 
Burgemeester Heijkoop blikt terug op het afgelopen schaatsweekend dat in het algemeen goed is 

verlopen en verwijst daarbij ook naar de informatiebrief 'Terugblik schaatsweekend' die de raadsleden 

hebben ontvangen. Hij dankt alle hulpdiensten hartelijk voor hun inzet. 

Transitieplan ICT Verandert 
Burgemeester Heijkoop vraagt aandacht voor de raadsinformatienota ICT Verandert, waarin de raad 

nader geïnformeerd wordt over het aanstaande transitieplan, de kosten, de dekking en het effect hiervan 

op de langere termijn. Op 23 februari is er een extra informatiebijeenkomst voor raadsleden en 2 maart 

wordt het onderwerp in de Drechtraad behandeld. 
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6. Vaststellen bestemmingsplan 'Krommegat' 

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

 

De heren Van den Bout (PvdA), Van Vliet (ChristenUnie), Van Zessen (CDA), Van Houwelingen (T@B), 

Philippo (Fractie Philippo) en De Jong (SGP) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel, waarbij de 

heer Van den Bout ook zijn onvrede uit over de beantwoording van zijn technische vragen.  

 

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

raadsvoorstel 'Vaststellen bestemmingsplan 'Krommegat'' naar Het Besluit van dezelfde avond. 

 

7. Voorbereidingsbesluit paraplu bestemmingsplan 'Wonen en 

Huishouden' 

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

 

De heren Van Houwelingen (T@B), Van den Bout (PvdA), Van Zessen (CDA), Philippo (Fractie 

Philippo), Van Vliet (ChristenUnie) en De Jong (SGP) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel. 

 

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

raadsvoorstel 'Voorbereidingsbesluit paraplu bestemmingsplan 'Wonen en Huishouden'' naar Het 

Besluit van dezelfde avond. 

 

8. Vervolg Stutten en Verstevigen 

Burgemeester Heijkoop licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden en blikt daarbij 

ook terug op de raadsbijeenkomsten waarin dit onderwerp eerder behandeld is. 

 

De heren Fijnekam (T@B), Van Vliet (ChristenUnie), Van Zessen (CDA), Van den Bout (PvdA), 

Meerkerk (SGP) en Philippo (Fractie Philippo) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel, waarbij de 

heer Philippo de portefeuillehouder vanuit de controlefunctie van de raad vraagt om inzage in het Plan 

van Aanpak op hoofdlijnen. 

 

Burgemeester Heijkoop zegt in reactie hierop toe dat de voortgangsonderdelen van het plan van aanpak 

met de gemeenteraad gedeeld zullen worden, zodat de raad de voortgang kan controleren en hierin 

ook mee kan denken. 

 

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

raadsvoorstel 'Vervolg Stutten en Verstevigen' 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: 

Burgemeester Heijkoop       voorzitter.   

Arie van den Berg; 

Erik van den Bosch; 

Max van den Bout; 

Dick Fijnekam; 

Paul Hoogstraten;        

Benhard van Houwelingen; 

Jasper de Jong;        

Arjan Meerkerk;  

Robert Philippo; 

Willem Pors; 

Wim de Ruiter MBA; 

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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9.  Heropening 

De voorzitter opent Het Besluit om 21.20 uur. Hij leest de presentielijst voor om vast te stellen of de 

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

met kennisgeving afwezig is. 

 

10.  Vaststellen agenda van Het Besluit 

De raad stelt de agenda van Het Besluit ongewijzigd vast. 

 

11.  Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 21 januari 

2021 (deel B) 

De heer Meerkerk (SGP) heeft bij de griffie een wijzigingsvoorstel voor de concept-besluitenlijst van Het 

Besluit op 21 januari 2021 (deel B) ingediend. 

 

Hij stelt voor bij agendapunt 14 op pagina 11, de alinea: 

 

De voorzitter concludeert dat de motie 'Monitoring verkeer Peulenstraat-Zuid en Rivierdijk' unaniem 

is aangenomen met 16 stemmen voor (SGP: 3; ChristenUnie en 4; T@B: 4; CDA: 2; PvdA: 2 en Fractie 

Philippo: 1). 

 

te wijzigen in: 

 

De voorzitter concludeert dat de motie 'Bestemmingsplan De Rokerij (eenrichtingsweg)' unaniem is 

aangenomen met 16 stemmen voor (SGP: 3; ChristenUnie en 4; T@B: 4; CDA: 2; PvdA: 2 en Fractie 

Philippo: 1). 

 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Besluit op 21 januari 2021 (deel B) met inachtneming 

van deze wijziging vast.  

 

12.  Vaststellen bestemmingsplan 'Krommegat' 

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

voorstel: 

 

1. De zienswijze van het waterschap gedeeltelijk gegrond te verklaren onder verwijzing naar de 

Nota 'Vooroverleg en zienswijzen' van 14 december 2020. 

2. Het bestemmingsplan "Krommegat" 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.BPKROMMEGAT-VG01_dxf. 

3. Geen Milieu Effect Rapportage (MER) op te stellen voor het bestemmingsplan "Krommegat". 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal is verzekerd door middel van een 

getekende anterieure overeenkomst. 

5. In te stemmen met de versnelde publicatie van het gewijzigde bestemmingsplan. 
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13. Voorbereidingsbesluit paraplu bestemmingsplan 'Wonen en 

Huishouden' 

De heer Philippo (Fractie Philippo) legt een stemverklaring af. 

 

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

voorstel: 

 

1. Te verklaren dat een herziening van de begrippen van de bestemmingplannen van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam wordt voorbereid. 

2. Het college van B&W de bevoegdheid te geven om, indien er geen zienswijzen worden 

ingediend, het paraplu bestemmingsplan "Wonen en Huishouden" vast te stellen. 

 

14. Vervolg Stutten en Verstevigen 

De heren Philippo (Fractie Philippo) en Meerkerk (SGP) leggen een stemverklaring af. 

 

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

voorstel: 

 

1. Het college de opdracht te geven voor een periode van 24 maanden een manager 

bedrijfsvoering te werven die verantwoordelijk is voor de realisatie van de verbetering van de 

bedrijfsvoeringsprocessen in de organisatie. 

2. Het college de opdracht te geven voor een periode van 24 maanden een cultuurcoach te werven 

die verantwoordelijk is voor de realisatie van de cultuurverandering in de organisatie. 

3. Het college de opdracht te geven een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren. 

4. In te stemmen met de beschreven wijze van informeren en monitoren en deze op te nemen in 

het plan van aanpak. 

5. De financiële middelen volgens bijlage 1: uit jaarschijf 2021: € 169.000 en 2022: € 224.000 en 

2023: € 56.000 beschikbaar te stellen.  

6. De Algemene Reserve in te zetten als dekking. 

 

15. Sluiting 

De voorzitter zegt dat afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus per vergadering bekeken 

wordt of de vergadering digitaal of fysiek plaatsvindt.  

 

Vervolgens spreekt hij het ambtsgebed uit en sluit de vergadering om 21.32 uur. 

 

 
Deel A: 
 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 25 maart 2021. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg      Arjan Meerkerk 
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Deel B: 

 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 25 maart 2021. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


