
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 
       

 

 

Datum raadsvergadering: 30 juni 2022 (Het Debat en Het Besluit) 

Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 9 (Het Besluit) 

 

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Besluit op donderdag 21 april 2022 in het gemeentehuis van 

Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 19.30 uur; sluiting: 20.55 uur. 

 

Deel A – Het Debat 

 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Dirk Heijkoop        voorzitter. 

 

Arie van den Berg; 

Paul Hoogstraten; 

Liny de Jager-Volker; 

Cees Lock; 

Wim de Ruiter; 

Wim IJzerman        raadsleden. 

 

Trudy Baggerman; 

Theo Boerman; 

Jan Nederveen        wethouders. 

         

Annemarie van der Ploeg      griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      4 
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1. Opening 

De voorzitter opent Het Debat om 19.30 uur. Hij heet iedereen van harte welkom bij deze fysieke 

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

de vergadering volgen via de livestream.  

 

Vervolgens spreekt de voorzitter het ambtsgebed uit. 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

De raad stelt de agenda van Het Debat ongewijzigd vast. 

 

3. Vragenkwartiertje 

SGP 
De heer Lock (SGP) stelt het college een vraag over de afwikkeling van bouwverkeer bij 

woningbouwproject De IJzergieterij. 

 

Wethouder Boerman geeft een eerste reactie. Hij zegt de heer Lock toe dat een inhoudelijk reactie nog 

wordt nagezonden. 

 

4. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

Molenstichting SIMAV 
Wethouder Nederveen geeft een toelichting op de nieuwe hybride bestuursvorm van Molenstichting 

Stichting Instandhouding Molens Alblasserwaard Vijfheerenlanden (SIMAV), die per 1 mei 2022 ingaat. 

Hij zegt dat hij door het dagelijks bestuur is gevraagd als voorzitter van het stichtingsbestuur en dat hij 

hierop positief gereageerd heeft. 

Ontwikkelingen 't Oog 
Vanuit de portefeuille regio wonen zegt wethouder Baggerman dat namens de regio Drechtsteden de 

Planmonitor is ingediend. Het provinciaal bestuur heeft hierop gereageerd. De regio en de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam in het bijzonder betreuren de reactie met betrekking tot fase 2 en de 

woningbouw van Sliedrecht in 't Oog. Er is voor gekozen om fase 2 niet op de 'drie hectare kaart' te 

zetten, omdat er nog steeds een mobiliteitsvraagstuk ligt. Op 22 april is er een 

portefeuillehoudersoverleg wonen, waarin de reactie van de provincie besproken wordt. 

 

5. Groenbeleidsplan 2022-2032 

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

 

De heren Hoogstraten (T@B), IJzerman (ChristenUnie), Van den Berg (SGP), mevrouw De Jager-

Volker (PvdA) en de heer De Ruiter (CDA) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel, waarbij: 

• de heer Hoogstraten een amendement 'Groenbeleidsplan 2022-2032' aankondigt en toelicht; 

• de woordvoerders in hun bijdrage ook reageren op het aangekondigde amendement. 

 

Wethouder Boerman reageert namens het college van B&W positief op het aangekondigde 

amendement van de T@B. Als de passage conform het amendement uit het Groenbeleidsplan wordt 

gehaald dan doet dat geen afbreuk aan het Groenbeleidsplan.  
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De heer Hoogstraten (T@B), mevrouw De Jager-Volker (PvdA) en de heren Van den Berg (SGP), De 

Ruiter (CDA) en IJzerman (ChristenUnie) reageren op de wethouder en stellen diverse 

verhelderingsvragen. 

 

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

raadsvoorstel 'Groenbeleidsplan 2022-2032' 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.   

 

Trudy Baggerman;       raadslid/wethouder 

Henri van Bennekom; 

Arie van den Berg; 

Erik van den Bosch; 

Max van den Bout; 

Erik van Dijk; 

Dick Fijnekam; 

Paul Hoogstraten; 

Liny de Jager-Volker; 

Cees Lock; 

Arjan Meerkerk;     

Aafke Ouwerkerk-Breedveld; 

Willem Pors; 

Arie de Rooij; 

Wim de Ruiter; 

Henk van Tilborg; 

Wim IJzerman        raadsleden. 

  

Theo Boerman; 

Jan Nederveen        wethouders. 

       

Annemarie van der Ploeg      griffier. 
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6.  Heropening 

De voorzitter opent Het Besluit om 20.37 uur. 

 

7.  Vaststellen agenda van Het Besluit 

De voorzitter zegt dat het niet gelukt is om de concept-besluitenlijsten van de buitengewone 

raadsvergaderingen op 28 en 30 maart 2022 (agendapunt 8) tijdig af te ronden en stelt voor deze de 

volgende raadsvergadering te behandelen. 

 

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

 

8. Vaststellen concept-besluitenlijsten van de buitengewone 

raadsvergaderingen op 28 en 30 maart 2022 

Bij het vaststellen van de agenda is dit agendapunt komen te vervallen. 

 

9.  Groenbeleidsplan 2022-2032 

De heer Hoogstraten (T@B) dient een amendement 'Groenbeleidsplan 2022-2032' in. 

Amendement 'Groenbeleidsplan 2022-2032' 
 

Het amendement luidt als volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in vergadering bijeen op donderdag 21 april 2022 

betreffende de behandeling van het raadsvoorstel Groenbeleidsplan 2022-2032. 

 

Constaterende dat: 

• Op bladzijde 20 is opgenomen dat er vanuit de MAG (Maatschappelijke Agenda) geld 

beschikbaar wordt gesteld om groene initiatieven van inwoners te ondersteunen. 

 

Overwegende dat: 

• Dit niet zou kunnen voldoen aan de spelregels, kaders en doelen die gesteld zijn aan de MAG. 

• Het initiatief om inwoners hierin te betrekken toe te juichen is. 

• Deze initiatieven te ondersteunen, maar niet direct naar de MAG verwijzen. 

• De MAG maar ook andere subsidieregelingen kunnen worden ingezet, echter dit afhankelijk is 

van het type aanvraag. 

 

Besluit: 

De tekst algemeen te houden en onderstaande tekst te verwijderen: 

 

“De gemeente gaat een financiële bijdrage beschikbaar stellen voor het realiseren van groene 

initiatieven van burgers. Initiatieven kunnen zonder dat ze een stichting of vereniging zijn, jaarlijks in 

aanmerking komen voor ondersteuning tot € 500. Om de sociale cohesie in de buurt te bevorderen en 

kleine initiatieven te steunen mogen de totale projectkosten niet hoger dan € 10.000 zijn. 

Hiervoor heeft de gemeente de MAG-agenda opgesteld. Zie hiervoor de MAG-spelregels 

https://www.stuwkr8.nl/mag-aanvraag/.” 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Getekend: 

 

T@B 

 

P. Hoogstraten 

 

De voorzitter concludeert dat het amendement unaniem is aangenomen. 

 

Geamendeerd raadsvoorstel 'Groenbeleidsplan 2022-2032' 

 

Tot slot brengt de voorzitter het geamendeerde raadsvoorstel in stemming. 

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

geamendeerde voorstel: 

 

1. Het Groenbeleidsplan 2022 – 2032 vast te stellen, onder voorwaarde dat de passage zoals 

verwoord in het unaniem aangenomen amendement van de T@B uit het Groenbeleidsplan 

verwijderd wordt. 

2. De (beeld)kwaliteit in balans te brengen met de beschikbare middelen zoals omschreven in: 

kwaliteit centrum op niveau A (intensief), werken en buitengebieden op C (extensief) en overige 

terreinen op niveau B (basis). 

3. Voor het opstellen van plannen van aanpak voor een groenblauwe kwaliteitsimpuls en het 

inrichten van natuurvriendelijke oevers eenmalig € 30.000,-- (excl. BTW) beschikbaar te stellen. 

4. Om de biodiversiteit te verhogen en bomen te kunnen aanplanten het uitvoeringsbudget van 

het groenbeleidsplan met € 25.000,-- (excl. BTW) te verhogen. 

 

De heer Hoogstraten (T@B) spreekt een dankwoord naar wethouder Boerman uit. 

 

10. Benoemen leden commissie onderzoek geloofsbrieven 

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

voorstel: 

 

In de raadsperiode 2022-2026 te benoemen in de commissie onderzoek geloofsbrieven: 

 

mevrouw Aafke Ouwerkerk-Breedveld en de heren Max van den Bout en Cees Lock als leden, waarbij 

de heer Max van den Bout tevens voorzitter is. 

 

11. Benoemen en beëdigen burgerleden 

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 Van den Bout, geeft aan dat de commissie heeft getoetst aan 

de in de Gemeentewet genoemde onverenigbare betrekkingen en dat alles correct en volledig is 

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

voorstel: 

 

1. De volgende burgerleden te benoemen in de raadsperiode 2022-2026: 

• Timon van Zessen voor het CDA 

• Gert Maas voor de PvdA 

• Jary de Hon voor de T@B 

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

installeren. 

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 T.L. (Timon) van Zessen (eed), de 

heer G.P. (Gert) Maas (eed) en de heer J.S. (Jary) de Hon (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. 

 

12. Benoemen leden agendacommissie/voorzitterspool 

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

voorstel: 

 

Als leden van de agendacommissie tevens voorzitters in de voorzitterspool voor het leiden van de 

vergaderingen van 'De Ontmoeting' en 'Het Debat' te benoemen: 

 

• Arie van den Berg                        

• Erik van den Bosch  

• Max van den Bout 

• Paul Hoogstraten 

• Wim de Ruiter 

• Wim IJzerman 
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13. Benoemen leden Begeleidingscommissie Rekenkamer 

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

voorstel: 

 

In de raadsperiode 2022-2026 de volgende raads- en burgerleden te benoemen als leden en 

plaatsvervangende leden van de Begeleidingscommissie Rekenkamer: 

 leden plaatsvervangende leden 

CDA Wim de Ruiter Timon van Zessen 

ChristenUnie Wim IJzerman Aafke Ouwerkerk-Breedveld 

PvdA Max van den Bout Liny de Jager 

SGP Erik van den Bosch Cees Lock 

T@B Henk van Tilborg Jary de Hon 

 

14. Benoemen leden werkgeverscommissie griffie 

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

voorstel: 

 

In de raadsperiode 2022-2026 als leden van de werkgeverscommissie te benoemen: 

 

• Max van den Bout 

• Wim de Ruiter 

• Henk van Tilborg 

 

15. Sluiting 

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en sluit de vergadering om 20.55 uur. 

 

 

Deel A: 
 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 30 juni 2022. 

 

De plv. griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Marissa de Ruiter MA      Dirk Heijkoop 

 

 

Deel B: 
 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 30 juni 2022. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


