
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

       
 

Datum raadsvergadering: 21 februari 2019 (Het Debat en Het Besluit) 

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

 

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Besluit op donderdag 24 januari 2019 in het gemeentehuis 

van Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 19.35 uur; sluiting: 22.20 uur. 

 

Locatie: Raadzaal 

 

Deel A – Het Debat 

 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Dirk Heijkoop        voorzitter. 

 

Max van den Bout; 

Paul Hoogstraten; 

Benhard van Houwelingen; 

Liny de Jager-Volker; 

Arjan Meerkerk; 

Robert Philippo; 

Willem Pors; 

Wim de Ruiter; 

Peter aan de Wiel; 

Timon van Zessen       raadsleden. 

 

Koen Schouten        burgerlid. 

 

Theo Boerman; 

Jan Nederveen         wethouders. 

 

Annemarie van der Ploeg      griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      7. 
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1. Opening 

De voorzitter opent Het Debat om 19.35 uur en spreekt het ambtsgebed uit. 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

De voorzitter zegt dat hij vernomen heeft dat de PvdA toch graag het debat wil voeren bij agendapunt 

7 'Consultatie gemeenteraad eindadvies commissie toekomst regionale samenwerking (cie. Deetman)'.  

 

Mevrouw De Jager-Volker (PvdA) bevestigt dit. 

 

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 20 december 

2018 (deel A) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Debat op 20 december 2018 (deel A) ongewijzigd vast. 

 

4. Vragenkwartiertje 

Mevrouw De Jager-Volker (PvdA) geeft aan dat zij de afgelopen tijd klachten heeft ontvangen over het 

stoken van hout en bevraagt het college hierover. 

 

Wethouder Nederveen beantwoordt de vraag van mevrouw De Jager-Volker. 

 

5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

Wethouder Boerman deelt informatie over: 

- de aanbesteding van elektrische veerponten voor Riveer; 

- de verkoop van Eneco en de belangstelling door Shell en pensioenuitvoerder PGGM; 

- een informatiebijeenkomst van Waardlanden op 6 februari 2019; 

- het slaan van de eerste paal en de oplevering van McDonald's in Hardinxveld-Giessendam 

(Facilitypoint). 

 

De heer Van Houwelingen (T@B) stelt naar aanleiding van de gedeelde informatie over Riveer een 

vraag over de financiële gevolgen voor Hardinxveld-Giessendam. 

 

Wethouder Boerman beantwoordt de vraag. 

 

 

Wethouder Nederveen deelt informatie over: 

- de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de mutaties die hebben plaatsgevonden naar 

aanleiding van de fusies die hebben plaatsgevonden (gemeenten Vijfheerenlanden en 

Molenlanden); 

- de samenwerking tussen zwembaden De Duikelaar en De Doetse Kom (Giessenburg). 

 

 

Burgemeester Heijkoop deelt informatie over de uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden uit de 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de daarbij ingeschakelde arbitrage om overeenstemming te 
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bereiken over de definitieve uittreedsom. Het rapport wordt op 28 januari 2019 formeel aan beide 

partijen aangeboden. 

 

De heer Philippo (T@B) stelt naar aanleiding van de gedeelde informatie een vraag over het proces. 

 

Burgemeester Heijkoop beantwoordt de vraag. 

  

6. Lokale energieagenda Hardinxveld-Giessendam 

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

 

De heren Van den Bout (PvdA), Pors (ChristenUnie), De Ruiter (CDA), Schouten (SGP), Hoogstraten 

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

 

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

raadsvoorstel 'Lokale Energie Agenda Hardinxveld-Giessendam' naar Het Besluit van dezelfde avond. 

 

7. Eindadvies commissie toekomst regionale samenwerking (cie. 

Deetman) 

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

 

De heer Philippo (T@B) kondigt namens zijn fractie een amendement aan met als titel 'Reactie 

(zienswijze) college en gemeenteraad rapport verstandig versterken' en licht deze toe. 

 

De heren Van Zessen (CDA) en Meerkerk (SGP) reageren op het amendement. Wethouder Boerman 

ontraadt namens het college van B&W het amendement. 

 

Vervolgens debatteren de heren Philippo (T@B), Meerkerk (SGP), Van Zessen (CDA), Aan de Wiel 

(ChristenUnie) en mevrouw De Jager-Volker (PvdA) over het amendement en het voorliggende 

raadsvoorstel. 

 

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

raadsvoorstel 'Eindadvies commissie toekomst regionale samenwerking (cie. Deetman)' naar Het 

Besluit van dezelfde avond. 

 

De voorzitter schorst de vergadering 15 minuten voordat er verder gegaan wordt met Het Besluit.  
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Deel B – Het Besluit 

 

Aanwezig zijn: 

Dirk Heijkoop    voorzitter.   

 

Erik van den Bosch; 

Max van den Bout; 

Dick Fijnekam; 

Paul Hoogstraten;        

Benhard van Houwelingen; 

Liny de Jager-Volker; 

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; 

 

Kor Nederveen (agendapunt 18)     raadsleden. 

  

Trudy Baggerman; 

Theo Boerman;        

Jan Nederveen        wethouders. 

 

Annemarie van der Ploeg      griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      4.  

 

Met kennisgeving afwezig is: 

Arie van den Berg       raadslid. 
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8.  Heropening 

De voorzitter opent Het Besluit om 21.50 uur en geeft aan dat de heer Van den Berg (SGP) met 

kennisgeving afwezig is.  

 

9. Vaststellen agenda van Het Besluit 

De voorzitter zegt dat het afscheid van een raadslid van de T@B, de heer Kor Nederveen, als 

agendapunt 18 aan de agenda van Het Besluit is toegevoegd. 

 

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

 

10. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 20 december 
2018 (deel B) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Besluit op 20 december 2018 (deel B) ongewijzigd vast. 

 

11. Benoeming Paul Hoogstraten tot lid van de gemeenteraad 

a. Toelaten  
De voorzitter, de heer Van den Bout, brengt verslag uit van de bevindingen van de commissie 

geloofsbrieven. Het onderzoek is opnieuw 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 P. (Paul) Hoogstraten toe te laten als lid van de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam 

en over te gaan tot zijn beëdiging. 

 

b. Beëdigen  
Vervolgens gaat de voorzitter over tot installatie en beëdiging van de heer Hoogstraten. Hij vraagt of de 

heer Hoogstraten naar voren wil komen en of de andere aanwezigen willen gaan staan. 

 

De voorzitter leest de tekst voor van de verklaring en belofte, zoals opgenomen in artikel 14 van de 

Gemeentewet: 

 

“Ik verklaar 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 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 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 heer Hoogstraten legt de bij wet gevorderde verklaring en belofte af door het uitspreken van de 

woorden “Dat verklaar en beloof ik!”. 

 

De voorzitter feliciteert de heer Hoogstraten van harte met zijn benoeming en overhandigt hem een bos 

bloemen. 

 



 - 6 - 

12. Wijziging samenstelling diverse commissies door overdracht 

fractievoorzitterschap T@B 

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

voorstel: 

 

1. de plaats van Kor Nederveen in te laten nemen door: 

- Henk van Tilborg als lid van de auditcommissie; 

- Dick Fijnekam als lid van de commissie functioneringsgesprekken burgemeester en raad; 

- Henk van Tilborg als lid van de rekenkamercommissie; 

 

2. de plaats van Henk van Tilborg in te laten nemen door Benhard van Houwelingen als: 

- plv. lid van de auditcommissie; 

- plv. lid van de rekenkamercommissie. 
 

13. Lokale energieagenda Hardinxveld-Giessendam 

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

voorstel: 

 

in te stemmen met de ‘Lokale Energie Agenda Hardinxveld-Giessendam'. 

 

14. Eindadvies commissie toekomst regionale samenwerking (cie. 

Deetman) 

De voorzitter geeft de heer Philippo (T@B) het woord. De heer Philippo geeft aan dat zijn fractie een 

amendement indient met als titel 'Reactie (zienswijze) college en gemeenteraad rapport verstandig 

versterken'. Dit amendement luidt als volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 24 januari 2019 ter bespreking 

en besluitvormende behandeling bij agendapunt 7, “2019_GHG_GRDB_00023 - Consultatie 

gemeenteraad eindadvies commissie toekomst regionale samenwerking (cie. Deetman)”. 

 

Constaterende dat: 

 Het van groot belang voor de toekomst van Hardinxveld-Giessendam en haar samenwerkende 

regiogemeenten in de Drechtsteden is dat er zo veel mogelijk duidelijk wordt verkregen over de 

inhoud van de eindnotitie van de commissie Deetman. 

 De eindnotitie van de commissie Deetman van een dusdanige complexiteit en abstratctie is dat de 

raad op diverse punten meer duidelijkheid vraagt. 

 

Overwegende dat: 

 De raad voordat het formele besluit aangaande de definitieve eindnotitie van de commissie 

Deetman genomen gaat worden zo goed mogelijk hierop voorbereid wil zijn en via deze zienswijze 

de mogelijkheid benut om op diverse zaken opheldering te verkrijgen alsmede enige invloed op dit 

besluit te kunnen bewerkstelligen. 

 

Gehoord de beraadslagingen, 

 

Besluit:  

De voornoemde zienswijze aan te passen door toevoeging van de hieronder genoemde punten: 

Onze reacties op onderdelen, geredeneerd vanuit de GR-light. 
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Snelheid, flexibiliteit, efficiency en effectiviteit: 

 

Rol van de voorzitter van de Monitoringsgroep Groeiagenda Drechtsteden: 

Veel zaken worden geregeld via besluitvorming van de 7 gemeenten. Voordat een formele en 

tijdrovende besluitvorming plaatsvindt en om snelheid en slagvaardigheid in het proces te behouden 

stellen wij voor om de rol van de burgemeester van Dordrecht als beoogd voorzitter van de 

monitoringsgroep aan te passen. Wij adviseren om dit voorzitterschap te leggen bij de voorzitter van het 

DSB, zodat die ook via de monitoring van de ruimtelijk-economische agenda als verbindingsofficier 

tussen GR-light (voor de groeiagenda) en GR-D (voor de sociale agenda) direct kan optreden om zaken 

snel bespreekbaar te maken zonder dat er gemeentelijke besluiten behoeven te zijn waardoor 

aanzienlijke tijdswinst kan ontstaan (overigens zonder dat het daarmee een onderdeel van de GR-D 

wordt). 

 

Startmoment lokale en regionale uitvoering: 

Er zijn al vele visies en plannen gemaakt en daar beginnen wij nu weer mee, maar dan op lokaal niveau. 

Wij kunnen ons geen beeld vormen van een snelle, slimme, efficiënte en effectieve uitvoerende GR-

light organisatie met slagkracht en realisatiekracht als de doorlooptijd 19 maanden is voor er met de 

uitvoering begonnen wordt. Graag hebben wij nadere uitleg of het nu echt nodig is om op deze wijze 

alle stappen door te nemen waardoor er bijna 2 jaar na dato met de uitvoering begonnen wordt. Wij 

adviseren dan ook, zonder in de besluitvormende bevoegdheden van de 7 gemeenten te treden, om 

met snellere en efficiëntere alternatieve processen te komen die de doorlooptijd aanzienlijk verkorten 

en de slagkracht vergroten. 

 

Kernkeuze: Groeiagenda vraagt kracht en inzet zeven gemeenten: 

De Commissie kiest bij het vormgeven van de toekomstige ruimtelijk-economische samenwerking 

tussen de Drechtsteden-gemeenten als uitgangspunt voor het redeneren van onderaf: de 7 colleges 

van B&W en de 7 gemeenteraden zijn het startpunt voor denken. De Commissie heeft daarbij veel oog 

voor de complexiteit van (veelal bovenregionale) opgaven waar de regio voor staat en waarop de regio 

tot slagkracht en oplossingen moet komen. De borging van deze slagkracht kunnen wij niet goed duiden, 

graag vernemen wij van u hoe deze slagkracht geborgd wordt. 

 

Toepassing van de uitgangspunten op Wonen, Werken, Bereikbaarheid en de Spoorzone: 

Hier wordt per sleutel van de Groeiagenda (incl. het spotlightproject Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht) 

weergegeven op welke wijze de samenwerking wat betreft de Commissie voortaan georganiseerd 

wordt, leidend tot meer realisatiekracht. De wijze waarop u deze realisatiekracht borgt kunnen wij niet 

goed duiden, graag vernemen wij van u hoe deze realisatiekracht geborgd wordt. 

 

Verantwoordelijkheid: 

 

De rol van de Drechtraad in de GR-light:  

De Drechtraad krijgt in de eindnotitie een rol in de 'ruimtelijk-economische regionale metavisie vorming'. 

Wij kunnen het begrip 'ruimtelijk-economische regionale metavisie vorming' niet goed duiden. Graag 

vernemen wij van de Commissie de definiëring van “metavisie” zodat de scheiding in bevoegdheden 

tussen de 7 gemeenten en de Drechtraad absoluut helder is. 

 

Anderzijds begrijpen wij niet waarom de “metavisie” rol, zonder inhoudelijk te weten wat dit precies 

inhoudt, in de GR-D past. De GR-light gaat uit van het primaat bij de zeven colleges en raden. Dat 

betekent dat daar deze (nader toe te lichten) metavisie vorming kan (en moet) plaatsvinden. Wij kunnen 

ons voorstellen dat de gezamenlijke raden een of twee keer per jaar bij elkaar komen om de 

monitoringsresultaten te bespreken en om op basis hiervan de visievorming aan te scherpen of verder 

te ontwikkelen. 

 

Effect van deze samenwerkingsafspraken op de GR-D-gremia: 

U schrijft dat de voorbereiding en verslaglegging van de Drechtraadvergaderingen voortaan ter hand 

genomen kan worden door de regiosecretaris. Tevens schrijft u dat daarmee de huidige positie van de 
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regiogriffie als apart instituut vervalt en dat de taken van de regiogriffie worden ondergebracht bij de 

regiosecretaris, die de ambtelijke voorbereiding en het verslaan van AB-vergaderingen van de GR-D op 

zich zal nemen. Naar onze visie kan dit onbewust leiden tot mogelijk (onbewuste) ongewenste 

verstrengeling van belangen daar de regiosecretaris ook indirect door de Drechtraad wordt 

gecontroleerd. Derhalve raden wij de Commissie aan om deze rol te heroverwegen en, zoals vóór de 

aanstelling van de regiogriffier gebruikelijk en naar aller tevredenheid was, een (roulerend) coördinerend 

griffier uit één van de samenwerkende regiogemeenten aan te stellen. 

 

Eindverantwoording Spoorzone m.b.t. de realisatie van de regionale groeiagenda: 

Wij kunnen de verantwoording van de resultaten van de Spoorzone ten opzichte van het grote regionale 

belang in uitvoerende zin niet goed duiden. U stelt dat de Spoorzone van groot belang is voor het doen 

slagen van de groeiagenda ambities en u zegt daarbij dat de verantwoording bij de twee betrokken 

B&W’s en raden ligt. Enerzijds zegt u dat zij daarmee verantwoordelijk zijn voor het doen slagen van de 

gehele regionale groeiagenda, anderzijds geeft u aan dat het geen pijler van de groeiagenda is, een 

contradictio in terminis? Wij missen in dit construct een eindverantwoording aan het geheel bij de 

uitvoering van de Spoorzone om de regionale groeiagenda te realiseren. Enerzijds is er een adviserende 

monitoringsgroep en anderzijds de Drechtraad die alsnog over de thematiek van de Spoorzone kan 

spreken. Deze systematiek is ons te vaag en te vrijblijvend in het licht van de belangrijkheid van de 

Spoorzone voor de groeiagenda. Wij adviseren de Commissie deze lacune te repareren zodat er een 

daadkrachtig eindverantwoordingsproces aan het geheel ontstaat. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, is getekend,  

T@B, R.W. Philippo 

 

De heer Philippo (T@B) overhandigt het getekende exemplaar aan de voorzitter. 

 

De heer Philippo (T@B), mevrouw De Jager-Volker (PvdA) en de heren Meerkerk (SGP), Van Zessen 

(CDA) en Aan de Wiel (ChristenUnie) leggen een stemverklaring af. 

 

De voorzitter brengt het amendement 'Reactie (zienswijze) college en gemeenteraad rapport verstandig 

versterken' in stemming en concludeert dat het amendement is verworpen met 5 stemmen voor (T@B) 

en 11 stemmen tegen (SGP: 3, CDA: 2, PvdA: 2 en ChristenUnie: 4). 

 

Vervolgens concludeert de voorzitter dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat 

met het voorstel: 

 

1. in te stemmen met de zienswijze van het college als reactie op het eindadvies toekomst 

regionale samenwerking; 

2. de reactie namens gemeenteraad en college aan de cie. Deetman te verzenden. 

 

15. Aanpassen posten begroting 

De heer De Ruiter (CDA) legt een stemverklaring af. 

 

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

voorstel: 

 

1. De voorgestelde wijzigingen op de programmabegroting 2019-2022 vast te stellen en te 

autoriseren. 

2. De begroting aan te passen op de vastgestelde wijzigingen. 

3. Voor de te openen 'bestemde reserve duurzaamheid' een systeemafspraak laten gelden en 

eventuele overschotten hieraan jaarlijks toe te voegen. 
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16. Vaststellen bestemmingsplan "Binnendams 44" 

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

het voorstel: 

 

1. het bestemmingsplan “Binnendams 44" vast te stellen; 

2. geen Milieu Effect Rapportage (MER) op te stellen voor het bestemmingsplan "Binnendams 

44". 

 

17. Vaststellen bestemmingsplan "Parallelweg 101-104" 

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

voorstel: 

 

1. één zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan “Parallelweg 101-104" gegrond te verklaren 

en de andere ongegrond onder verwijzing naar de zienswijzennota d.d. 12 november 2018; 

2. het bestemmingsplan “Parallelweg 101-104" gewijzigd vast te stellen; 

3. geen Milieu Effect Rapportage (MER) op te stellen voor het bestemmingsplan "Parallelweg 101-

104"; 

4. de versnelde publicatie van het gewijzigde bestemmingsplan. 

 

18. Afscheid raadslid T@B, de heer Kor Nederveen 

De voorzitter vraagt de nieuwe fractievoorzitter van de T@B, de heer Fijnekam, om als eerste het woord 

te richten tot de heer Kor Nederveen (T@B). De heer Fijnekam blikt terug op de carrière van de heer 

Nederveen als raadslid en als lid van de T@B en noemt daarbij diverse memorabele voorbeelden. Aan 

het einde overhandigt hij de heer Nederveen een attentie. 

 

Vervolgens spreekt burgemeester Heijkoop de heer Nederveen toe waarin hij hem dankt voor zijn inzet. 

Aansluitend overhandigt hij hem namens de gemeenteraad en de griffie een beeldje, een bos bloemen 

en als persoonlijk aandenken een voetbal waarop iedereen zijn naam heeft geschreven. 

 

Tot slot blikt de heer Nederveen zelf terug op zijn ervaringen als raadslid en spreekt een dankwoord uit 

naar de collega’s waar hij gedurende zijn raadsperiode mee heeft samengewerkt. 

 

19. Sluiting  

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en sluit de vergadering om 22.20 uur. 

 

 

Deel A: 

 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 21 februari 2019. 

 

De plv. griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Marissa de Ruiter MA      Peter aan de Wiel 
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Deel B: 
 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 21 februari 2019. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


