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Datum raadsvergadering: 27 mei 2021 (Het Debat en Het Besluit) 

Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 11 (Het Besluit) 

 

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Besluit op donderdag 22 april 2021 in het virtuele 

gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 19.32 uur; sluiting: 21.47 uur. 

 

Deel A – Het Debat 

 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Paul Hoogstraten;       voorzitter. 

 

Arie van den Berg; 

Max van den Bout; 

Dick Fijnekam; 

Benhard van Houwelingen; 

Liny de Jager-Volker; 

Arjan Meerkerk; 

Robert Philippo; 

Peter aan de Wiel; 

Wim IJzerman; 

Timon van Zessen       raadsleden. 

 

Gert Maas        burgerlid. 

 

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 19.32 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. 

 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Meerkerk voor het uitspreken van het ambtsgebed.  

 

De heer Meerkerk spreekt het ambtsgebed uit.  

 

Vervolgens gaat de voorzitter in op de vergader- en spreekregels die met elkaar zijn afgesproken. 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

De raad stelt de agenda van Het Debat ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 25 maart 2021 

(deel A) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Debat op 25 maart 2021 (deel A) ongewijzigd vast. 

 

4. Vragenkwartiertje 

PvdA 
Mevrouw De Jager-Volker (PvdA) vraagt naar de stand van zaken van het eerder ingediende 

burgerinitiatief voor een nieuw buurthuis in Boven-Hardinxveld. 

 

Wethouder Nederveen antwoordt dat er voor het opstellen van een advies over het initiatief een gebrek 

aan personele capaciteit is, maar dat het onderwerp op 28 april 2021 in de collegevergadering wordt 

besproken. Hij hoopt er daarna bij de raad op terug te komen. 

PvdA 
De heer Maas (PvdA) vraagt naar de stand van zaken van de uitvoering van de motie 'Protocol melding 

vermoedens van integriteitsschendingen', die op 28 mei 2020 door de raad unaniem is aangenomen. 

 

Burgemeester Heijkoop antwoordt dat een concept-protocol is voorgelegd aan het Juridisch Kennis 

Centrum. Nadat het getoetst is wordt het eerst aan het college en daarna aan de raad voorgelegd.  

 

De heer Maas verzoekt burgemeester Heijkoop om er spoed achter te zetten vanwege de 

gemeenteraadsverkiezingen die in 2022 weer plaatsvinden. 

Fractie Philippo 
De heer Philippo (Fractie Philippo) vraagt of het college zich sterk wil maken om Werkendam (gemeente 

Altena)/Werkendam Maritieme Industries (WMI) binnen het maritiem economisch regioverband te 

brengen en zich actief wil inzetten, zodat zij mogelijkheden krijgen om met de volgende Regio Deal 

tranche mee te doen. 
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Wethouder Baggerman antwoordt met betrekking tot de Regio Deal dat zij het verzoek van de heer 

Philippo in zal brengen tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de groeiagenda.  

 

Wethouder Nederveen antwoordt dat er intensief contact is met de gemeente Altena en WMI. Ze nemen 

niet deel aan de Regio Deal Drechtsteden, maar worden op andere manieren wel actief betrokken. Zo 

is WMI bij het maritiem opleidingstraject ook partner en gaat WMI ook meedraaien in het komend 

Maritiem TechPlatform. 

 

5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

AVRES 
Wethouder Baggerman informeert de raad dat de heer Patrick van Uitert per 15 april 2021 de nieuwe 

directeur van AVRES is. 

 

6. Hoofdlijnennotitie Gemeenschappelijke Regeling Sociaal 

Drechtsteden 

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

 

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

Meerkerk (SGP), Aan de Wiel (ChristenUnie) en Fijnekam (T@B) debatteren met elkaar over het 

raadsvoorstel. 

 

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

raadsvoorstel 'Hoofdlijnennotitie Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Drechtsteden' naar Het Besluit 

van dezelfde avond. 

 

7. Onkruidbestrijding op verhardingen 

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

 

De heer Philippo (Fractie Philippo) kondigt een motie 'Onkruidbestrijding' aan en licht deze toe. 

 

De heren Van Houwelingen (T@B), Van den Berg (SGP), Van den Bout (PvdA), Van Zessen (CDA), 

Philippo (Fractie Philippo) en IJzerman (ChristenUnie) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel en 

de aangekondigde motie van de Fractie Philippo. 

 

Wethouder Boerman reageert op vragen van de heren Van den Bout (PvdA) en Van Zessen (CDA).  

In reactie op de heer Van den Bout (PvdA) geeft hij aan dat het college de intentie heeft om zelf te 

evalueren – bijvoorbeeld na een jaar – en zegt toe de raad hierover te informeren. 

 

Wethouder Boerman ontraadt namens het college van B&W de motie 'Onkruidbestrijding', die 

aangekondigd is door de Fractie Philippo. 

 

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

raadsvoorstel 'Onkruidbestrijding op verhardingen' 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: 

Dirk Heijkoop        voorzitter.  

  

Arie van den Berg; 

Erik van den Bosch; 

Max van den Bout; 

Dick Fijnekam; 

Paul Hoogstraten;        

Benhard van Houwelingen; 

Liny de Jager-Volker; 

Arjan Meerkerk;  

Robert Philippo; 

Willem Pors; 

Wim de Ruiter; 

Koen Schouten        vanaf agendapunt 11; 

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: 

- 
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8.  Heropening 

De voorzitter opent Het Besluit om 21.15 uur. Hij leest de presentielijst voor om vast te stellen of de 

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

 

9.  Vaststellen agenda van Het Besluit 

De raad stelt de agenda van Het Besluit ongewijzigd vast. 

 

10.  Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 25 maart 

2021 (deel B) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Besluit op 25 maart 2021 (deel B) ongewijzigd vast.  

 

11.  a) Toelaten nieuw raadslid SGP, de heer K.J. (Koen) Schouten 

De voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven, de heer Van den Bout, brengt verslag uit 

van de bevindingen van de commissie. Het onderzoek is uitgevoerd en heeft opgeleverd dat er wettelijk 

geen onverenigbare betrekkingen zijn en dat niets een benoeming in de weg staat. 

 

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

voorstel: 

 

de heer K.J. (Koen) Schouten toe te laten als lid van de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam. 

 

b) Beëdigen 

Vervolgens gaat de voorzitter over tot installatie en beëdiging van de heer Schouten. Hij vraagt of de 

heer Schouten, die fysiek aanwezig is in de Raadzaal, naar voren wil komen. 

 

De voorzitter leest de tekst van de eed voor, zoals opgenomen in artikel 14 van de Gemeentewet: 

 

“Ik zweer dat ik, om tot lid 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 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 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 heer Schouten legt de bij wet gevorderde eed af door het uitspreken van de woorden “Zo waarlijk 

helpe mij God Almachtig!”. 

 

De voorzitter feliciteert de heer Schouten van harte met zijn benoeming en overhandigt hem namens 

de raad en de griffie een bos bloemen. 
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12. Wijziging samenstelling diverse commissies in verband met 

wijziging samenstelling SGP-fractie 

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

voorstel: 

 

1. de heer Arjan Meerkerk te benoemen tot lid van de Auditcommissie; 

2. de heer Arjan Meerkerk te benoemen tot lid van de Begeleidingscommissie Rekenkamer. 

 

13. Hoofdlijnennotitie Gemeenschappelijke Regeling Sociaal 

Drechtsteden 

De heren Fijnekam (T@B) en Philippo (Fractie Philippo) leggen een stemverklaring af. 

 

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

voorstel: 

 

1. Kennis te nemen van de Hoofdlijnennotitie Gemeenschappelijke Regeling Sociaal 

Drechtsteden. 

2. In te stemmen met de concept reactie op de Hoofdlijnennotitie. 

 

14. Onkruidbestrijding op verhardingen 

De heer Philippo (Fractie Philippo) dient een motie 'Onkruidbestrijding' in. 

 

De voorzitter brengt eerst het raadvoorstel in stemming. 

 

De heren Philippo (Fractie Philippo) en Van den Bout (PvdA) leggen een stemverklaring af. 

 

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

het voorstel: 

 

1. Het budget voor onkruidbestrijding op verhardingen structureel met € 88.000,-- op te hogen. 

2. De onkruidbestrijding op verhardingen meerjarig onder te brengen bij Reinigingsdienst 

Waardlanden. 

 

Met de kanttekening dat de Fractie Philippo wordt geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. 

 

Motie 'Onkruidbestrijding' 
Vervolgens brengt de voorzitter de motie 'Onkruidbestrijding' in stemming. 

 

De motie luidt als volgt: 

 
De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op donderdag 22 april 2021 

betreffende de behandeling van het raadsvoorstel Onkruidbestrijding op verhardingen 7: 

 

Constaterende dat:  

 Offertes bij 2 marktpartijen en een adviesbureau zonder de onkruidbestrijding van sportvelden 

en begraafplaatsen zijn aangevraagd. 
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 Naar aanleiding hiervan de offertes door de gemeente met 25.000 euro zijn opgehoogd om dit 

vergelijkbaar met Waardlanden te maken. 

 Het college na die ophoging stelt dat Waardlanden de beste keuze is. 

 Met Waardlanden prestatieafspraken op schouw en niet op klachtmeldingen of andere harde 

meetpunten worden gemaakt. 

 Er geen onkruidbestrijding niveaus binnen en buiten de bebouwde kom van ons dorp in het 

voorstel worden aangegeven. 

 Er geen offertes bij lokale ondernemers zijn aangevraagd. 

 

Overwegende dat: 

 Op basis van voorgaande constateringen het niet mogelijk is om een goede offertevergelijking 

te maken, prestaties onvoldoende gemeten worden en onduidelijk is waar welke niveaus 

gehanteerd worden. Waardoor een goede raadsafweging in leverancierskeuze onmogelijk is. 

 Wij hebben afgesproken dat wij ernaar streven om lokale ondernemers kansen te bieden bij het 

verwerven van gemeentelijke opdrachten. 

 

Verzoekt het college:  

 Vergelijkbare offertes bij Waardlanden en derden aan te vragen. 

 Lokale ondernemers de kans te geven om deze opdracht te verwerven. 

 Met heldere prestatieafspraken te komen om de kwaliteit te meten. 

 In de gemeente de niveaus voor onkruidbestrijding aan te geven. 

 Nadien bij de raad terug te komen met een helder raadsvoorstel. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Is getekend, 

 

Fractie PHILIPPO, Robert Philippo  

 

De voorzitter concludeert dat de motie 'Onkruidbestrijding' is verworpen met 1 stem voor (Fractie 

Philippo: 1) en 16 stemmen tegen (CDA: 2; ChristenUnie en 4; PvdA: 2; SGP: 4 en T@B: 4).  

 

14. 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 21.47 uur. 

 

 
Deel A: 
 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 27 mei 2021. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Wim de Ruiter MBA 
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Deel B: 
 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 27 mei 2021. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


