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Datum raadsvergadering: 9 juli 2020 (Het digitale Debat en Het Besluit) 

Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) 

 

Concept-besluitenlijst van Het digitale Debat en Het Besluit op donderdag 18 juni 2020 in het virtuele 

gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 19.36 uur; sluiting: 23.39 uur. 

 

Locatie: virtueel gemeentehuis; digitaal via MS-Teams 

 

Deel A – Het Debat 

 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Peter aan de Wiel       voorzitter. 

 

Arie van den Berg; 

Erik van den Bosch; 

Max van den Bout; 

Dick Fijnekam; 

Benhard van Houwelingen; 

Liny de Jager-Volker; 

Arjan Meerkerk; 

Robert Philippo; 

Willem Pors; 

Wim de Ruiter; 

Cor van Vliet; 

Timon van Zessen       raadsleden. 

 

Gert Maas        burgerlid. 

 

Dirk Heijkoop        burgemeester. 

Trudy Baggerman; 

Theo Boerman 

Jan Nederveen         wethouders. 

 

Annemarie van der Ploeg      griffier. 

 

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

De voorzitter opent Het Debat om 19.36 uur en heet iedereen hartelijk welkom bij deze digitale 

vergadering van de gemeenteraad, in het bijzonder de kijkers die thuis de vergadering volgen via 

livestream. Vervolgens spreekt hij het ambtsgebed uit.  

 

Tot slot gaat hij in op het digitaal vergaderen als gevolg van het coronavirus en de vergader- en 

spreekregels die met elkaar zijn afgesproken. 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

De heer Van Zessen (CDA) heeft per mail laten weten dat zijn fractie toch graag debatteert bij 

agendapunt 8. 'Economische Visie 2020-2024'. Dit heeft geen gevolgen voor de agenda. 

 

De raad stelt de agenda van Het Debat ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het openbare en besloten 

Debat op 28 mei 2020 (deel A) 

De raad stelt de concept-besluitenlijsten van Het openbare en besloten Debat op 28 mei 2020 (deel A) 

ongewijzigd vast. 

 

4. Vragenkwartiertje 

Lokaal maatwerk voor kerken en kerkelijke activiteiten 
De heer Philippo (Fractie Philippo) vraagt naar aanleiding van een eerdere vraag van de heer Van den 

Berg (SGP) tijdens het Vragenkwartiertje op 28 mei jl. aan hem of zijn gemeenschap er al aan gedacht 

heeft om HAGI-preken te organiseren.  

 

De heer Van den Berg antwoordt hierop ontkennend en geeft aan wat hij met zijn vraag beoogd heeft. 

 

5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

Bureau Openbare Verlichting, Waardlanden en Riveer 
Wethouder Boerman geeft aan dat de gemeente Krimpenerwaard uitgetreden is en dat Bureau 

Openbare Verlichting daarmee in een volgende fase is gekomen. Het Dagelijks Bestuur vond dit een 

goed moment om de bedrijfsvoering weer eens tegen het licht te houden. 

 

Waardlanden heeft museum De Koperen Knop geholpen aan materialen voor de tentoonstelling 

'Spannende troep' die op 4 juli 2020 van start gaat. 

 

Veerdienst Riveer heeft lagere bezoekersaantallen gehad als gevolg van het coronavirus. De 

verwachting is dat de resultaten zullen achterblijven. De wethouder informeert de raad t.z.t. nog wat dit 

betekent voor het hele jaar 2020. 

 

  



 - 3 - 

6. Focus 2020 

Burgemeester Heijkoop geeft een toelichting op het voorliggende raadsvoorstel.  

 

De voorzitter doet een voorstel voor de behandeling van het agendapunt. Hij stelt voor te starten met 

een eerste termijn en naar behoefte ook de gelegenheid te bieden voor een tweede termijn. De raad 

gaat hiermee akkoord. 

Eerste termijn 
De heren De Ruiter (CDA), Van Vliet (ChristenUnie), Philippo (Fractie Philippo), Maas (PvdA),  Meerkerk 

(SGP) en Fijnekam (T@B) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel. 

 

Burgemeester Heijkoop reageert op de inbreng van de woordvoerders. 

Tweede termijn 

In tweede termijn stellen de heren Meerkerk (SGP), De Ruiter (CDA), Maas (PvdA), Philippo (Fractie 

Philippo), Fijnekam (T@B) en Van Vliet (ChristenUnie) burgemeester Heijkoop diverse vragen en 

debatteren met elkaar over het raadsvoorstel.  

 

Burgemeester Heijkoop beantwoordt de vragen van de woordvoerders. 

 

De heer Meerkerk (SGP) doet een voorstel van orde en vraagt om een schorsing. De raad gaat hiermee 

akkoord. 

 

De heer De Ruiter (CDA) geeft aan dat zijn fractie geen voorstander is van het reserveren van 400.000 

euro voor 2021 voor het eventueel doortrekken van organisatorische maatregelen naar dat jaar 

(beslispunt 4 van het raadsvoorstel) en geeft de andere fracties ter overweging om dit uit het 

raadsvoorstel te verwijderen. 

 

De heer Philippo (Fractie Philippo) spreekt zijn steun uit voor het voorstel van de heer De Ruiter (CDA). 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 15 minuten. 

 

De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Meerkerk (SGP), die de schorsing 

heeft aangevraagd. 

 

De heer Meerkerk (SGP) geeft aan zijn fractie vanavond graag een besluit over het onderwerp wil 

nemen. 

 

De heer Maas (PvdA) stelt nog een verduidelijkingsvraag aan de heer Fijnekam (T@B). 

 

De heer Fijnekam (T@B) beantwoordt de vraag. 

 

De heer De Ruiter (CDA) vraagt of de inhoud van het raadsvoorstel nog wijzigt. 

 

Burgemeester Heijkoop zegt dat het college van B&W bereid is om de beslispunten 4 en 6 uit het 

raadsvoorstel te verwijderen. In reactie op de heer Meerkerk (SGP) zegt hij vervolgens dat hiervoor 

geen amendement nodig is. 
 

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

raadsvoorstel 'Focus 2020' naar Het Besluit van dezelfde avond. 
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7. Jaarrekening 2019 en begroting 2021 verbonden partijen, 

inclusief zienswijzen 

Wethouder Boerman licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden en geeft aan dat 

op het laatste moment nog een wijziging is doorgevoerd in de concept-zienswijze voor de 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vanwege technische vragen van de heer Philippo (Fractie Philippo) 

die nog onbeantwoord waren. Deze gewijzigde concept-zienswijze is nog aan de raadsleden 

nagezonden. 

 

De voorzitter stelt voor om de gemeenschappelijke regelingen (GR) een voor een te behandelen, te 

beginnen met de GR-en waarbij voorgesteld wordt een zienswijze in te dienen. De raad gaat hiermee 

akkoord. 

1. GR Drechtsteden (zienswijze) 
De heer Van Zessen (CDA), mevrouw De Jager-Volker (PvdA), de heer Van Houwelingen (T@B) en 

de heer Philippo (Fractie Philippo) lichten hun standpunten toe. 

2. Dienst Gezondheid & Jeugd (zienswijze) 
De heer Van Vliet (ChristenUnie) kondigt een amendement 'Zienswijze DG&J Begroting 2021' aan en 

licht deze toe. De heer Van Zessen (CDA), mevrouw De Jager-Volker (PvdA) en de heren Van 

Houwelingen (T@B), Philippo (Fractie Philippo), Meerkerk (SGP) en Van Vliet (ChristenUnie) 

debatteren met elkaar over de zienswijze en het aangekondigde amendement van de ChristenUnie.  

 

Wethouder Baggerman reageert op de inbreng van de woordvoerders en geeft namens het college van 

B&W een positieve reactie op het amendement van de ChristenUnie. 

3. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (zienswijze) 
De heer Philippo (Fractie Philippo) licht zijn standpunt toe. 

4. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
Geen opmerkingen. 

5. Gevudo/HVC 
Geen opmerkingen. 

 

6. Reinigingsdienst Waardlanden  
De heren Van Zessen (CDA) en Philippo (Fractie Philippo) lichten hun standpunten toe. 

7. Bureau Openbare Verlichting 
Geen opmerkingen. 

8. SVHW 
Geen opmerkingen. 

 

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

raadsvoorstel 'Jaarrekening 2019 en begroting 2021 verbonden partijen, inclusief zienswijzen' naar Het 

Besluit van dezelfde avond. 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor tien minuten. 
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8. Economische visie 2020-2024 

De voorzitter heropent de vergadering. 

 

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

 

De heer Philippo (Fractie Philippo), mevrouw De Jager-Volker (PvdA) en de heren Van den Bosch 

(SGP), Van Zessen (CDA), Van Houwelingen (T@B) en Pors (ChristenUnie) debatteren met elkaar over 

het raadsvoorstel. 

 

De heer Van Houwelingen (T@B) geeft aan dat het college meer de regie neemt wat betreft recreatieve 

voorzieningen als de buitendijkse jachthaven en vraagt het college om de raad hier ook bij te betrekken. 

Hij doet het verzoek aan de agendacommissie om een Ontmoeting te organiseren waarin de plannen 

en de stand van zaken met de raad worden gedeeld en een toelichting wordt gegeven op de planning 

en de afspraken met de projectgroep. 

 

Wethouder Nederveen reageert op de inbreng en de vragen van de woordvoerders. 

 

De heren Van Zessen (CDA) en Van den Bosch (SGP) stellen wethouder Nederveen nog aanvullende 

vragen. De wethouder beantwoordt deze vragen. 

 

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

raadsvoorstel 'Economische visie 2020-2024' naar Het Besluit van dezelfde avond. 

 

9. Normenkader 2019 (behorende bij controleprotocol 2019) 

gewijzigd vaststellen 

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

 

Vervolgens geeft hij het woord aan de heer De Ruiter, die als voorzitter van de auditcommissie het 

positieve advies van de auditcommissie aan de raad toelicht. 

 

De heer Van den Bout (PvdA) licht zijn standpunt toe. 

 

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

raadsvoorstel 'Normenkader 2019 (behorende bij controleprotocol 2019) gewijzigd vaststellen' naar Het 

Besluit van dezelfde avond. 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 5 minuten ter voorbereiding op Het Besluit. 

 

  



 - 6 - 

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; 

Jasper de Jong; 

Arjan Meerkerk;  

Robert Philippo; 

Willem Pors; 

Wim de Ruiter MBA;  

Henk van Tilborg; 

Liny de Jager-Volker;  

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. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      n.v.t.  
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10.  Heropening 

De voorzitter opent Het Besluit om 23.17 uur. Hij leest de presentielijst voor om vast te stellen of de 

raadsleden (met beeld en geluid) aanwezig zijn en constateert dat alle raadsleden aanwezig zijn. 

 

11. Vaststellen agenda van Het Besluit 

De raad stelt de agenda van Het Besluit ongewijzigd vast. 

 

12. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het openbare Besluit op 28 

mei 2020 (deel B) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het openbare Besluit op 28 mei 2020 (deel B) ongewijzigd 

vast. 

 

13. Focus 2020 

De voorzitter geeft aan dat besloten is om het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen en leest de nieuwe 

beslispunten voor.  

 

De heren Fijnekam (T@B), Philippo (Fractie Philippo), Meerkerk (SGP), De Ruiter (CDA) en Van den 

Bout (PvdA) leggen een stemverklaring af.  

 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen in meerderheid akkoord gaat met 

het gewijzigde voorstel: 

 

1. Incidentele organisatorische maatregelen te treffen voor het jaar 2020 zoals opgenomen in 

bijlage 1.  

2. Voor de maatregelen in 2020 € 838.723,- incidenteel ter beschikking te stellen. 

3. Het Begrotingsoverschot 2020 (€ 646.000,-) in te zetten voor het bovenstaande bedrag. Het 

resterende bedrag van € 192.743,- te dekken uit de Algemene Reserve en bij de Najaarsnota 

2020 te bepalen of de Algemene Reserve met dit bedrag kan worden aangevuld.  

4. Het college de opdracht te geven om eind september 2020 een onderzoek op te leveren 

bestaande uit een analyse van de huidige situatie in de organisatie en aanbevelingen te doen 

richting de toekomst door een onafhankelijke partij.  

5. Het college de opdracht te geven om in de analyse en de aanbevelingen in te (laten) gaan op: 

- structurele maatregelen om dergelijke majeure incidentele maatregelen in de toekomst 

te voorkomen; 

- een proces richting de Perspectiefnota 2022 waarin aandacht is voor de structurele 

financiële situatie en inhoudelijke en organisatorische consequenties; 

 

met de kanttekening dat de fractie T@B wordt geacht tegen het ter beschikking stellen van € 838.723 

voor de maatregelen in 2020 te hebben gestemd, maar wel kan instemmen met het starten van een 

onderzoek, zoals vermeld in beslispunt 4 van het gewijzigde raadsbesluit. 
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14. Jaarrekening 2019 en begroting 2021 verbonden partijen, 

inclusief zienswijzen 

De heer Aan de Wiel (ChristenUnie) dient namens zijn fractie een amendement 'Zienswijze DG&J 

Begroting 2021' in en overhandigt de getekende versie aan de voorzitter. Het amendement luidt als 

volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in vergadering bijeen op donderdag 18 juni 2010 

 

Gehoord de beraadslagingen 

 

Besluit, 

De volgende passage uit de Zienswijze jaarstukken 2019 & begroting 2021 DG&J (pagina 4): 

 

Zienswijze: Dit onderwerp is geen speerpunt binnen ons lokaal gezondheidsbeleid. Wij kunnen dan ook 

niet instemmen met uw voorstel. Wij begrijpen dat bepaalde onderdelen van dit programma wettelijk 

verankerd zijn, maar stemmen niet in met een uitbreiding van taken op dit gebied. Wel vinden wij het 

een goed idee dat aan de hand van een oriënterende themabijeenkomst eerst wordt uitgezocht of er 

voldoende bestuurlijk draagvlak is voor een eventuele uitbreiding van het project Nu niet Zwanger in de 

hele regio. Wij verzoeken u de themabijeenkomst breder te trekken en te onderzoeken in hoeverre het 

hele programma seksuele gezondheid op voldoende bestuurlijk draagvlak kan rekenen.  

 

Te vervangen door:  

 

Zienswijze: De doelstelling van het project Nu Niet Zwanger kan een bijdrage leveren aan preventie in 

plaats van zorg achteraf. U schrijft dat dit project onderdeel gaat uitmaken van het programma seksuele 

ontwikkeling. Het zou hierbij gaan om een bredere voorziening seksuele gezondheid, waar diverse 

gerelateerde thema's met elkaar worden verbonden en waar wordt samengewerkt met andere relevante 

stakeholders in de regio. Het is echter voor ons nog onvoldoende duidelijk welke verbreding dit betreft, 

en hoe dit financieel uitwerkt. Het samenbrengen van diverse beleidslijnen kan namelijk ook leiden tot 

besparingen in plaats van extra kosten. Gezien onze financiële situatie verwachten wij ook dat nieuwe 

initiatieven worden gefinancierd vanuit bestaande middelen (nieuw voor oud).  

 

Gelet op het voorgaande vinden we het daarom nu te vroeg om middelen toe te kennen. Wij stellen voor 

dit besluit te nemen nadat het programma Seksuele gezondheid eerst breder is besproken (bijvoorbeeld 

in een themabijeenkomst).   

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie van de  

ChristenUnie 

   

Peter aan de Wiel    

 

De voorzitter brengt het amendement in stemming en concludeert dat het amendement 'Zienswijze 

DG&J Begroting 2021' van de ChristenUnie unaniem is aangenomen. 

 

Vervolgens brengt de voorzitter het raadsvoorstel in stemming. 

 

De heren Van Zessen (CDA), Van Vliet (ChristenUnie), Philippo (Fractie Philippo), mevrouw De Jager-

Volker (PvdA) en de heren Meerkerk (SGP) en Van Houwelingen (T@B) leggen een stemverklaring af. 
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De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het 

geamendeerde voorstel: 

 

1. Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2019 en de begrotingen 2021 van de GR Drechtsteden,  

Dienst Gezondheid & Jeugd, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid, Gevudo/HVC, Reinigingsdienst Waardlanden, GR Bureau Openbare Verlichting 

en Samenwerkingsverband Vastgoedheffing, Heffingen en Waardebepaling (SVHW). 

2. De zienswijzes bij de jaarrekeningen/begrotingen van de GR Drechtsteden, Veiligheidsregio 

Zuid-Holland Zuid vast te stellen. De volgende passage op pagina 4 (programma seksuele 

gezondheid) uit de zienswijze jaarstukken 2019 & begroting 2021 voor de Dienst Gezondheid 

& Jeugd als volgt aan te  passen: 

 

Zienswijze: Dit onderwerp is geen speerpunt binnen ons lokaal gezondheidsbeleid. Wij kunnen 

dan ook niet instemmen met uw voorstel. Wij begrijpen dat bepaalde onderdelen van dit 

programma wettelijk verankerd zijn, maar stemmen niet in met een uitbreiding van taken op dit 

gebied. Wel vinden wij het een goed idee dat aan de hand van een oriënterende 

themabijeenkomst eerst wordt uitgezocht of er voldoende bestuurlijk draagvlak is voor een 

eventuele uitbreiding van het project Nu niet Zwanger in de hele regio. Wij verzoeken u de 

themabijeenkomst breder te trekken en te onderzoeken in hoeverre het hele programma 

seksuele gezondheid op voldoende bestuurlijk draagvlak kan rekenen. 

 

Te vervangen door:  

 

Zienswijze: De doelstelling van het project Nu Niet Zwanger kan een bijdrage leveren aan 

preventie in plaats van zorg achteraf. U schrijft dat dit project onderdeel gaat uitmaken van het 

programma seksuele ontwikkeling. Het zou hierbij gaan om een bredere voorziening seksuele 

gezondheid, waar diverse gerelateerde thema's met elkaar worden verbonden en waar wordt 

samengewerkt met andere relevante stakeholders in de regio. Het is echter voor ons nog 

onvoldoende duidelijk welke verbreding dit betreft, en hoe dit financieel uitwerkt. Het 

samenbrengen van diverse beleidslijnen kan namelijk ook leiden tot besparingen in plaats van 

extra kosten. Gezien onze financiële situatie verwachten wij ook dat nieuwe initiatieven worden 

gefinancierd vanuit bestaande middelen (nieuw voor oud).  

 

Gelet op het voorgaande vinden we het daarom nu te vroeg om middelen toe te kennen. Wij 

stellen voor dit besluit te nemen nadat het programma Seksuele gezondheid eerst breder is 

besproken (bijvoorbeeld in een themabijeenkomst).   

 

 

15. Economische Visie 2020-2024 

De heren Van Houwelingen (T@B), Van den Bosch (SGP), mevrouw De Jager-Volker (PvdA) en de 

heren Philippo (Fractie Philippo), Pors (ChristenUnie) en Van Zessen (CDA) leggen een stemverklaring 

af.  

 

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

voorstel: 

 

de Economische visie 2020-2024 vast te stellen. 
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16. Normenkader 2019 (behorende bij controleprotocol 2019) 

gewijzigd vaststellen 

De heren Van den Bout (PvdA), De Jong (SGP), Van Tilborg (T@B), De Ruiter (CDA), IJzerman 

(ChristenUnie) en Philippo (Fractie Philippo) leggen een stemverklaring af. 

 

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

voorstel: 

 

het normenkader bij het controleprotocol 2019 gewijzigd vast te stellen. 

 

17. Sluiting  

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en sluit de openbare vergadering om 23.39 uur.  

 

 

Deel A: 

 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 9 juli 2020. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 

 

 

Deel B: 

 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 9 juli 2020. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


