gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Datum raadsvergadering: 22 april 2021 (Het Debat en Het Besluit)
Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit)
Concept-besluitenlijst van Het Debat en Besluit op donderdag 25 maart 2021 in het virtuele
gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.
Aanvang: 19.36 uur; sluiting: 22.17 uur.

Deel A – Het Debat

Aanwezige woordvoerders 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;
Peter aan de Wiel;
Wim IJzerman;
Timon van Zessen

raadsleden.

Trudy Baggerman;
Theo Boerman

wethouders.

Annemarie van der Ploeg

griffier.

Aantal aanwezige belangstellenden:

n.v.t.
.

1. Opening
Na enige digitale opstartproblemen opent de voorzitter Het Debat om 19.36 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 besmettingsgraad in onze regio is zelfs zeer ernstig.
De voorzitter opent de vergadering met het uitspreken van het ambtsgebed.
Vervolgens vertelt de voorzitter dat hij vanwege een melding in de corona app een coronatest heeft
ondergaan. In afwachting van het resultaat van de test verblijft hij in quarantaine en leidt hij deze
vergadering vanuit huis. Vervolgens gaat de voorzitter in op de vergader- en spreekregels die met elkaar
zijn afgesproken.

2. Vaststellen agenda van Het Debat
De heer Aan de Wiel (ChristenUnie) geeft aan dat zijn fractie voldoende heeft aan een stemverklaring
bij agendapunt 7 'Groeiagenda Drechtsteden 2030: uitvoeringsprogramma 2021 en cyclus'. Dit heeft
geen gevolgen voor de agenda.
De raad stelt de agenda van Het Debat ongewijzigd vast.

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 18 februari
2021 (deel A)
De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Debat op 18 februari 2021 (deel A) ongewijzigd vast.

4. Vragenkwartiertje
De heer Van Zessen (CDA) vraagt hoe de eerdere toezeggingen van wethouder Baggerman tijdens Het
Debat en Het Besluit op 21 januari jl. zich verhouden tot de onnodige bomenkap van een honderdjarige
eik in het gebied De Rokerij.
Wethouder Baggerman antwoordt dat ze haar toezeggingen heeft ingebracht tijdens het gesprek met
de ontwikkelaar op 29 januari jl. Er is gesproken over de ontwikkeling van het groen en het betrekken
van de inwoners daarbij. De betreffende eik is niet ter sprake gekomen. De raad ontvangt nog een
raadsinformatienota over wat er in het geheel met de ontwikkelaar afgesproken is (noot griffie: de
raadsinformatienota is verzonden op 7 april 2021).
De heer Van Zessen reageert op de inbreng van de wethouder.
Wethouder Baggerman betreurt dat de eik is gekapt. Zij zegt toe met de ontwikkelaar(s) te bespreken
hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden, waarbij ook bekeken moet worden waar de gemeente
wel en niet verantwoordelijk voor is.
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5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen
Ontwikkelingen Omgevingsdienst
Wethouder Nederveen informeert de raad over het afscheid van gedeputeerde mevrouw Bom-Lemstra
als voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Ze wordt
opgevolgd door de heer Stolk.
Tot slot geeft de wethouder aan dat het jaarverslag van de Omgevingsdienst spoedig aan de raad wordt
toegestuurd en gaat hij in op de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.

6. Uitgangspuntennotitie
bedrijfsvoering

servicegemeente

Dordrecht

voor

Wethouder Boerman licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden.
De heren De Ruiter (CDA), Philippo (Fractie Philippo), Van den Bout (PvdA), Fijnekam (T@B), Aan de
Wiel (ChristenUnie) en Meerkerk (SGP) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel.
De voorzitter concludeert dat na beraadslagingen wordt ingestemd met het doorgeleiden van het
raadsvoorstel 'Uitgangspuntennotitie servicegemeente Dordrecht voor bedrijfsvoering' naar Het Besluit
van dezelfde avond.

7. Groeiagenda Drechtsteden 2030: uitvoeringsprogramma 2021 en
cyclus
Wethouder Baggerman licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden.
Mevrouw De Jager-Volker (PvdA) en de heren Van den Berg (SGP), Fijnekam (T@B), Philippo (Fractie
Philippo), Van Zessen (CDA) en Aan de Wiel (ChristenUnie) debatteren met elkaar over het
raadsvoorstel.
De voorzitter concludeert dat na beraadslagingen wordt ingestemd met het doorgeleiden van het
raadsvoorstel 'Groeiagenda Drechtsteden 2030: uitvoeringsprogramma 2021 en cyclus' naar Het Besluit
van dezelfde avond.
De voorzitter schorst de vergadering voor 15 minuten.

8. Meerjaren onderhoudsplan gebouwen (MJOP Gebouwen)
De voorzitter heropent de vergadering.
Wethouder Baggerman licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden.
De heren Van den Bout (PvdA), Van den Bosch (SGP), Philippo (Fractie Philippo), Van Houwelingen
(T@B), IJzerman (ChristenUnie) en De Ruiter (CDA) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel.
De voorzitter concludeert dat na beraadslagingen wordt ingestemd met het doorgeleiden van het
raadsvoorstel 'Meerjaren onderhoudsplan gebouwen (MJOP Gebouwen)' naar Het Besluit van dezelfde
avond.
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9. De gemeentewerf energieneutraal en aardgasvrij
Wethouder Nederveen licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden.
De heren Van Zessen (CDA), Van den Bout (PvdA), Hoogstraten (T@B), Pors (ChristenUnie), Van den
Bosch (SGP) en Philippo (Fractie Philippo) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel.
De voorzitter concludeert dat na beraadslagingen wordt ingestemd met het doorgeleiden van het
raadsvoorstel 'De gemeentewerf energieneutraal en aardgasvrij' 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;
Jasper de Jong;
Arjan Meerkerk;
Robert Philippo;
Willem Pors;
Wim de Ruiter;
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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10. Heropening
De voorzitter opent Het Besluit om 21.50 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.

11. Vaststellen agenda van Het Besluit
De raad stelt de agenda van Het Besluit ongewijzigd vast.

12. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 18 februari
2021 (deel B)
De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Besluit op 18 februari 2021 (deel B) ongewijzigd vast.

13. Uitgangspuntennotitie
bedrijfsvoering

servicegemeente

Dordrecht

voor

De heer Philippo (Fractie Philippo) legt een stemverklaring af.
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel:
1. Kennis te nemen van de 'Uitgangspuntennotitie toekomstige samenwerking
Drechtstedengemeenten' van de gemeente Dordrecht (bijlage 1 bij het raadsvoorstel).
2. In te stemmen met de lokale kaders vanuit Hardinxveld-Giessendam voor de voorgenomen
transitie van de bedrijfsvoeringstaken van de GR Drechtsteden (nu Servicecentrum
Drechtsteden) naar service-gemeente Dordrecht (bijlage 2 bij het raadsvoorstel).
3. In te stemmen met de 'voorwaardelijke instemmingsbrief' aan het college van gemeente
Dordrecht waarin een reactie wordt gegeven op de Uitgangspuntennotitie en waarin de lokale
kaders voor de transitie naar een servicegemeente voor de bedrijfsvoering zijn opgenomen
(bijlage 3 bij het raadsvoorstel).

14. Groeiagenda Drechtsteden 2030: uitvoeringsprogramma 2021 en
cyclus
De heer Philippo (Fractie Philippo) legt een stemverklaring af.
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen in meerderheid akkoord gaat met
het voorstel:
1. Het Uitvoeringsprogramma 2021 van de Groeiagenda Drechtsteden 2030 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de cyclus van de Groeiagenda.
Met de kanttekening dat de Fractie Philippo wordt geacht tegen het voorstel te hebben gestemd.
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15. Meerjaren onderhoudsplan gebouwen (MJOP Gebouwen)
De heren Van den Bosch (SGP), IJzerman (ChristenUnie), Philippo (Fractie Philippo) en De Ruiter
(CDA) leggen een stemverklaring af.
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen in meerderheid akkoord gaat met
het voorstel:
1. De dotatie onderhoud gebouwen aan te passen op basis van een cyclus van 5 jaar.
2. De reserve onderhoud gebouwen om te zetten naar een voorziening onderhoud gebouwen.
Met de kanttekening dat de Fractie Philippo wordt geacht tegen het voorstel te hebben gestemd.

16. De gemeentewerf energieneutraal en aardgasvrij
De heren Pors (ChristenUnie) en Van Zessen (CDA) leggen een stemverklaring af.
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel:
1. Krediet beschikbaar te stellen van € 71.000 voor de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen,
een warmwater-hogedrukreiniger en energiebesparende maatregelen voor de verlichting op de
gemeentewerf.
2. De aanschaf van zonnepanelen, een warmwater-hogedrukreiniger en energiebesparende
maatregelen voor de verlichting op de gemeentewerf te dekken uit de bestemde reserve
duurzaamheid en deze te verwerken in de perspectiefnota 2022-2025.

17. Beleidswijzigingen Verordening Beschermd wonen en opvang
De heren Van den Bosch (SGP), Aan de Wiel (ChristenUnie), Philippo (Fractie Philippo) en mevrouw
De Jager-Volker (PvdA) leggen een stemverklaring af.
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel:
De wijzigingen betreffende de Zorg in Natura arrangementen en de Persoonsgebonden Budgetten in
de Verordening Beschermd wonen en opvang vast te stellen.

18. Treasurystatuut
De heren Van Tilborg (T@B) en Van den Bout (PvdA) leggen een stemverklaring af.
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel:
Het Treasurystatuut vast te stellen.
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19. Wijziging lid commissie onderzoek geloofsbrieven
De heer Van den Bout (PvdA) legt een stemverklaring af.
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel:
De benoeming van de heer Jasper de Jong (SGP) als lid van de commissie onderzoek geloofsbrieven
in te trekken en in zijn plaats de heer Wim de Ruiter (CDA) te benoemen als lid van deze commissie.

20. Afscheid raadslid SGP, de heer J. de Jong
Burgemeester Heijkoop spreekt de heer De Jong toe waarin hij hem dankt voor zijn inzet. Na afloop van
de vergadering zal er namens de gemeenteraad en de griffie een bos bloemen aan hem worden
overhandigd.
Vervolgens spreekt de heer De Jong een dankwoord uit en zegt in de toekomst nog afscheid te willen
nemen in een fysieke bijeenkomst. Hij wenst zijn beoogd opvolger, de heer Schouten, alvast veel succes
toe.

21. 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 22.17 uur.

Deel A:
Aldus vastgesteld in Het Debat op 22 april 2021.
De griffier,

De voorzitter,

Annemarie van der Ploeg

Paul Hoogstraten

Deel B:
Aldus vastgesteld in Het Besluit op 22 april 2021.
De griffier,

De voorzitter,

Annemarie van der Ploeg

Dirk Heijkoop
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