
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 
  

 

 

                                            Datum raadsvergadering: 31 oktober 2019 (Het Debat en Het Besluit) 

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

 

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 19 september 2019 in het 

gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 19.30 uur; sluiting: 22.45 uur. 

 

Locatie: Raadzaal 

 

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; 

Paul Hoogstraten; 

Liny de Jager; 

Arjan Meerkerk; 

Robert Philippo; 

Wim de Ruiter MBA; 

Cor van Vliet; 

Timon van Zessen       raadsleden. 

 

Dirk Heijkoop        burgemeester.   

Trudy Baggerman; 

Theo Boerman; 

Jan Nederveen        wethouders. 

 

Marissa de Ruiter MA       plv. griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:   13.  
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1. Opening 

De voorzitter opent Het Debat om 19.30 uur en spreekt het ambtsgebed uit. 

 

2. Vaststellen gewijzigde agenda van Het Debat 

De voorzitter geeft een toelichting op de gewijzigde agenda. De agendacommissie is akkoord gegaan 

met het toevoegen van de beëdiging van mevrouw Van Rijnbach- de Groot als directeur van de 

rekenkamerfunctie. Dit is als agendapunt 3 aan de agenda van Het Debat toegevoegd.  

 

Daarnaast heeft de raad nog een gewijzigd raadsvoorstel van de Renovatie en verkleining van de 

korfbalvelden HKC (agendapunt 7) ontvangen. Twee beslispunten zijn in dit voorstel gewijzigd.  

 

De raad stelt de gewijzigde agenda vast. 

 

3. Beëdiging mevrouw H. (Hélène) van Rijnbach- de Groot als 

directeur van de rekenkamerfunctie 

De voorzitter geeft het woord aan burgemeester Heijkoop. 

 

De burgemeester blikt terug op het traject om te komen tot de invulling van de rekenkamerfunctie die 

tijdens dit agendapunt bezegeld wordt met de beëdiging van de directeur van de rekenkamer.  

 

De burgemeester vraagt mevrouw Van Rijnbach- de Groot naar voren en nodigt de andere 

aanwezigen uit te gaan staan.  

 

Vervolgens leest hij de tekst voor van de eed: 

 

"Ik zweer dat ik, om tot lid van de rekenkamer benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder 

welke naam of welk voorwendsel ook, enige 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 

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 rekenkamer naar eer en geweten zal vervullen.  

 

Mevrouw Van Rijnbach- de Groot legt de eed af door het uitspreken van de woorden "Zo waarlijk 

helpe mij God Almachtig!" 

 

Burgemeester Heijkoop feliciteert mevrouw Van Rijnbach- de Groot van harte met haar benoeming en 

overhandigt haar een bos bloemen.  

 

De voorzitter schorst de vergadering zodat de gemeenteraad de gelegenheid heeft om mevrouw Van 

Rijnbach- de Groot te feliciteren. 

 

De voorzitter heropent de vergadering. 
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4. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het openbare en besloten 

Debat op 27 juni 2019 en Het openbare Debat op 4 juli 2019 (deel 

A) 

De raad stelt de concept-besluitenlijsten van Het openbare en besloten Debat op 27 juni 2019 en Het 

openbare Debat op 4 juli 2019 (deel A) ongewijzigd vast. 

 

5. Vragenkwartiertje 

Fractie Philippo 
De heer Philippo (Fractie Philippo) stelt vragen over de deelname van de gemeente Hardinxveld-

Giessendam aan de enquête van Nieuwsuur naar aanleiding van het stikstofbesluit. 

 

Wethouder Baggerman beantwoordt de vragen van de heer Philippo. 

 

6. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

Gevudo 
Wethouder Nederveen informeert de raad dat het college van de gemeente Amsterdam de wens heeft 

geuit om toe te treden als aandeelhouder van HVC. Gevudo is hier pas op een laat moment over 

geïnformeerd. Als aandeelhouders heeft men aangedrongen op zorgvuldige besluitvorming. De 

beslissingsbevoegdheid om nieuwe aandeelhouders toe te laten is namelijk aan de zittende 

aandeelhouders. 

Carrousel Sociaal op 25 september 2019 
Wethouder Baggerman vraagt aandacht voor de extra carrousel Sociaal die op 25 september 2019 

plaatsvindt. Tijdens deze informerende carrousel wordt het voorstel 'Invulling taakstelling GRD-

begroting 2020' door de portefeuillehouders toegelicht. De leden van de carrousel krijgen de 

gelegenheid tot het stellen van (technische) vragen. De opiniërende carrousel en besluitvorming 

volgen tijdens de Drechtstedendinsdag van 1 oktober 2019. 

 

Op verzoek van de heer Van Vliet (ChristenUnie) geeft wethouder Baggerman de raad nog een advies 

mee. 

 

7. Renovatie en verkleining korfbalvelden HKC 

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

daarbij ook in op twee beslispunten die in het raadsvoorstel gewijzigd zijn. 

 

De heren Van den Bosch (SGP), Van den Bout (PvdA), Van Vliet (ChristenUnie), Hoogstraten (T@B) 

en Philippo (Fractie Philippo) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel. 

 

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

raadsvoorstel 'Renovatie en verkleining korfbalvelden HKC' naar Het Besluit van dezelfde avond. 

 

8. Integraal Lokaal Veiligheidsplan 2019-2022 

Burgemeester Heijkoop licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden. 
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De heer Philippo (Fractie Philippo) kondigt een amendement 'Speerpunt veiligheidsgevoel' aan en 

licht deze toe. 

 

De heren Van Vliet (ChristenUnie), Philippo (Fractie Philippo), Van Zessen (CDA), Fijnekam (T@B), 

mevrouw De Jager (PvdA) en de heer Van den Berg (SGP) debatteren met elkaar over het 

raadsvoorstel en het aangekondigde amendement van de Fractie Philippo. 

 

Burgemeester Heijkoop ontraadt namens het college van B&W het amendement 'Speerpunt 

veiligheidsgevoel' van de Fractie Philippo. 

 

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

raadsvoorstel 'Integraal Lokaal Veiligheidsplan 2019-2022' naar Het Besluit van dezelfde avond. 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor tien minuten. 

 

9. Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

gemeente Hardinxveld-Giessendam 

De voorzitter heropent de vergadering.  

 

Burgemeester Heijkoop licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden. Hij geeft 

aan dat de APV bij raadsbesluit van 29 januari 2015 is vastgesteld, maar dat online een verkeerde 

versie is gepubliceerd. 

 

Mevrouw De Jager (PvdA) kondigt een amendement 'Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening 

(APV)' aan en licht deze toe.  

 

De heer Meerkerk (SGP) doet een voorstel van orde. Hij stelt voor om de woordvoerders eerst te laten 

reageren op het raadsvoorstel en daarna op de aangekondigde amendementen. Hier is echter geen 

meerderheid voor. 

 

De heer Philippo (Fractie Philippo) kondigt een amendement 'Die ballon gaat niet op' aan en licht deze 

toe. 

 

Mevrouw De Jager (PvdA) en de heren Philippo (Fractie Philippo), Meerkerk (SGP), Fijnekam (T@B), 

De Ruiter (CDA) en Van Vliet (ChristenUnie) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel en de 

aangekondigde amendementen. 

 

Burgemeester Heijkoop ontraadt namens het college van B&W het amendement 'Actualisering 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)' van de PvdA en het amendement 'Die ballon gaat niet op' 

van de Fractie Philippo. 

 

In reactie op de heer Van Vliet (ChristenUnie) zegt burgemeester Heijkoop toe te overwegen om het 

verbod op het gebruik van (wens)ballonnen op te nemen in het evenementenbeleid, wanneer deze 

wordt herzien. 

 

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

raadsvoorstel 'Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Hardinxveld-

Giessendam' naar Het Besluit van dezelfde avond. 
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10.  Kredietaanvraag aanvullende werkzaamheden Zuidwesthoek 

Boven-Hardinxveld 

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

 

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

debatteren met elkaar over het raadsvoorstel en geven het college diverse aandachtspunten mee. 

 

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

raadsvoorstel 'Kredietaanvraag aanvullende werkzaamheden Zuidwesthoek Boven-Hardinxveld' naar 

Het Besluit van dezelfde avond. 

 

De voorzitter schorst de vergadering tien minuten ter voorbereiding op 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;        

Liny de Jager-Volker; 

Arjan Meerkerk;  

Robert Philippo; 

Willem Pors; 

Wim de Ruiter MBA; 

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:      8.  

 

Met kennisgeving afwezig zijn: 

Benhard van Houwelingen; 

Jasper de Jong; 

Henk van Tilborg       raadsleden. 
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11. Heropening 

De voorzitter opent Het Besluit om 22.30 uur en deelt mede dat de heren Van Houwelingen (T@B), 

De Jong (SGP) en Van Tilborg (T@B) met kennisgeving afwezig zijn.  

 

12. Vaststellen gewijzigde agenda van Het Besluit 

De raad stelt de agenda van Het Besluit vast. 

 

13. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het openbare en besloten 

Besluit op 27 juni 2019 en Het openbare Besluit op 4 juli 2019 

(deel B) 

De raad stelt de concept-besluitenlijsten van Het openbare en besloten Besluit op 27 juni 2019 en Het 

openbare Besluit op 4 juli 2019 (deel B) ongewijzigd vast. 

 

14. Renovatie en verkleining korfbalvelden HKC 

De heren De Ruiter (CDA) en Philippo (Fractie Philippo) leggen een stemverklaring af. 

 

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

voorstel: 

 

1. Over te gaan tot het renoveren en aanpassen van de korfbalvelden aan de kleinere 

veldafmetingen bij korfbalvereniging HKC in Boven-Hardinxveld; 

2. De benodigde voorbereidingen voor de aanleg op te dragen aan een extern bureau zodat de 

renovatie in het najaar/winter van 2019 kan plaatsvinden; 

3. Voor de renovatie en verkleining van de kunstgrasvelden een krediet van € 556.600 (incl. 

BTW) beschikbaar te stellen; 

4. Af te wijken van de afschrijvingstermijnen zoals genoemd in de Financiële verordening van de 

gemeente Hardinxveld-Giessendam van 14 maart 2017 zodat de onderlaag in 20 jaar wordt 

afgeschreven; 

 

15.  Integraal Lokaal Veiligheidsplan 2019-2022 

De heer Philippo (Fractie Philippo) legt een stemverklaring af en geeft aan dat hij geen amendement 

indient. 

 

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

voorstel: 
 

het Integraal Lokaal Veiligheidsplan 2019 - 2022 vast te stellen.  
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16.  Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

gemeente Hardinxveld-Giessendam 

Mevrouw de Jager (PvdA) overhandigt het amendement 'Actualisering Algemene Plaatselijke 

Verordening' aan de voorzitter.  

 

Het amendement luidt als volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam  

in vergadering bijeen op donderdag 19 september 2019, 

 

Constaterende dat: 

* In artikel 2:64 is aangegeven op welke wijze en vooral op welke plaats bijen wel of juist niet mogen 

worden gehouden. 

* In het (nieuwe) 2e lid van dit artikel een verruiming van de in het 1e lid aangegeven beperking 

mogelijk wordt gemaakt. 

* Dit verruimende 2e lid niet is opgenomen in de landelijke model-APV. 

 

Overwegend dat: 

 Het in woonwijken niet wenselijk is om grote concentraties bijen dicht bij woningen te hebben. 

 Veel mensen en vooral kinderen vaak allergisch zijn voor bijensteken. 

 Er met grote concentraties bijen in (kleine) tuinen, in dicht bebouwde woonwijken het risico 

van bijensteken in verhouding te groot is. 

 Er daarom wel de mogelijkheid moet zijn om bijen te houden, overeenkomstig de in het 1e lid 

aangegeven mogelijkheden. 

 Maar het niet wenselijk is om de in lid 2 (dat ook niet is opgenomen in de model- verordening) 

verruiming toe te passen.  

 Er momenteel al klachten zijn over het houden van bijen in woonwijken, terwijl in de vigerende 

APV het lid 2 nog niet was opgenomen. 

 Het college altijd de mogelijkheid heeft in een voorkomend geval ontheffing te verlenen. 

 Het echter met opnemen van het 2e lid moeilijk wordt om i.g.v. overlast corrigerend op te 

treden. 

 

Besluit: 

Het 2e lid van artikel 2:64 van de APV NIET op te nemen in de actualisering van de APV en de 

nummering van het 3e t/m het 6e lid daarop aan te passen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Namens de fractie PvdA, 

Liny de Jager 

Max van den Bout 

 

De heer Meerkerk (SGP) en mevrouw De Jager (PvdA) leggen een stemverklaring af.  

 

De voorzitter brengt het amendement 'Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening' in stemming 

en concludeert dat het amendement is verworpen met 3 stemmen voor (PvdA: 2 en Fractie Philippo: 

1) en 11 stemmen tegen (CDA: 2, ChristenUnie: 4, SGP: 3 en T@B: 2). 

 

De heer Philippo (Fractie Philippo) overhandigt het amendement 'die ballon gaat niet op' aan de 

voorzitter. 
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Het amendement luidt als volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in vergadering bijeen op donderdag 19 september 

2019 behandelende de besluitvorming van de APV verordening Hardinxveld-Giessendam 2019. 

 

Overwegende dat: 

- Wij in de motie statiegeldalliantie d.d. 15-2-2018 hebben vastgesteld dat zwerfafval een 

hardnekkig probleem is en dit een bedreiging vormt voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen 

in Hardinxveld-Giessendam maar landelijk en zelfs wereldwijd; 

- Dat wij in diezelfde motie hebben vastgesteld dat vermindering van zwerfafval leidt tot lagere 

kosten voor de gemeente in opruimen; 

- Wij steeds verdere afspraken maken om elke dag ons best te doen om zo bewust en duurzaam 

mogelijk te leven en ons afval gescheiden inleveren en plastics daarin een belangrijke rol spelen. 

- De Tweede Kamer in 2014 aan gemeenten vroeg om het oplaten van ballonnen te ontmoedigen 

en meerdere gemeenten dit reeds in hun APV hebben geeffectueerd. 

- Uit een peiling van het Jeugdjournaal blijkt dat 67% van de kinderen vindt dat er beter moet 

worden nagedacht over het oplaten van ballonnen. 

- Uit onderzoek door TNO blijkt dat in Nederland jaarlijks naar schatting een miljoen ballonnen de 

lucht in gaan. Een deel daarvan, zo’n 26%, komt door wind of rivieren in de ‘plastic soep’ terecht, 

een drijvende vuilnisbelt op zee. Op stranden zijn ballonnen een van de meest voorkomende 

soorten zwerfafval.  

- Daar een flink prijskaartje aan hangt: jaarlijks kost het gemiddeld bijna 16.000 euro per kilometer 

strand om deze ballonnen en ander zwerfafval op te ruimen. 

- E-bijlagen: https://kenniswijzerzwerfafval.nl/document/ballonnen-het-milieu-infographic-en-

factsheet; http://www.dieballongaatnietop.nl/gemeentelijke-aanpak/; 

https://www.wur.nl/nl/artikel/2.-Ballonnen-zijn-gevaarlijk-voor-dieren.htm  

 

Constaterende dat: 

- Wij vastgesteld hebben dat zwerfafval slecht is voor het milieu en opruimen kostbaar is.  

- De 2e kamer, gemeenten, kinderen en milieuorganisaties oproepen om ballongebruik te 

ontmoedigen. 

- Het hoog tijd is dat ballonnen die opgelaten worden, beschouwd gaan worden als zwerfvuil.  

- Wie zwerfvuil veroorzaakt, een economisch delict pleegt en daarvoor gestraft moet worden. 

- Oplaten van ballonnen in het APV vermeldt moet worden als zwerfvuil en derhalve niet is 

toegestaan. 

 

Besluit: 

Tot aanpassing van Artikel 5:34a. Verbod op het gebruik van wensballonnen in: 

“Verbod op het gebruik van (wens) ballonnen”. 

1. Het is verboden (wens) ballonnen te laten opstijgen. 

2. Onder "wensballon" wordt verstaan: elk voorwerp dat door middel van open vuur opstijgt en 

zonder sturing wegdrijft zoals herdenkingsballonnen, vuurballonnen, gelukslampionnen, Thaise 

wensballonnen, papierballonnen, geluksballonnen etc.. 

3. Onder “ballonnen” worden verstaan: alle voorwerpen gemaakt van (afbreekbaar) kunststof zoals 

feestballonnen die opstijgen, wegwaaien en elders in welke vorm dan ook in het milieu 

terechtkomen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie PHILIPPO – Robert Philippo 

 

De heer Van den Bout (PvdA) legt een stemverklaring af. 

 

https://kenniswijzerzwerfafval.nl/document/ballonnen-het-milieu-infographic-en-factsheet
https://kenniswijzerzwerfafval.nl/document/ballonnen-het-milieu-infographic-en-factsheet
http://www.dieballongaatnietop.nl/gemeentelijke-aanpak/
https://www.wur.nl/nl/artikel/2.-Ballonnen-zijn-gevaarlijk-voor-dieren.htm
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De voorzitter brengt het amendement 'die ballon gaat niet op' in stemming en concludeert dat het 

amendement is verworpen met 1 stem voor (Fractie Philippo: 1) en 13 stemmen tegen (PvdA: 2, 

T@B: 2, CDA: 2, SGP: 3 en ChristenUnie: 4). 

 

Vervolgens brengt de voorzitter het raadsvoorstel in stemming. 

 

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

voorstel: 

 

De herziene Algemene plaatselijke verordening Hardinxveld-Giessendam 2019 vast te stellen en de 

Algemene plaatselijke verordening Hardinxveld-Giessendam vastgesteld op 29 januari 2015 in te 

trekken. 

 

Met de kanttekening dat de fractie PvdA tegen artikel 2:64 lid 2 (Bijen) heeft gestemd. 

 

17.  Kredietaanvraag aanvullende werkzaamheden Zuidwesthoek 

Boven-Hardinxveld 

De heren Van den Bosch (SGP) en IJzerman (ChristenUnie) leggen een stemverklaring af. 

 

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

voorstel: 

 

1. Een krediet van € 650.000,00 excl. BTW beschikbaar te stellen voor de afronding van het 

project 'vervangen riolering en herinrichting Zuidwesthoek Boven-Hardinxveld'; 

2. Dit bedrag voor 1/3 ten laste van de reserve wegen en voor 2/3 ten laste van de voorziening 

riolering te brengen. 

 

18. Vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

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

het voorstel: 

 

de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vast te 

stellen. 

 

19. Deelneming van Gemeenschappelijke Regelingen in de 

werkgeversvereniging VNG in het kader van de WNRA 

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

het voorstel: 

 

geen wensen en bedenken in te dienen bij de verschillende gemeenschappelijke regelingen over hun 

deelneming in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. 
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20. Sluiting 

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en sluit de vergadering om 22.45 uur. 

 

Deel A: 

 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 31 oktober 2019. 

 

De plv. griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Marissa de Ruiter MA      Arjan Meerkerk 

       

 

Deel B: 

 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 31 oktober 2019. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


