
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 
       

 

Datum raadsvergadering: 18 juni 2020 (Het digitale Debat en Het Besluit) 

Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 12 (Het Besluit) 

 

Concept-besluitenlijst van Het digitale Debat en Het Besluit op donderdag 28 mei 2020 in het virtuele 

gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 19.30 uur; sluiting: 20.30 uur. 

 

Locatie: virtueel gemeentehuis; digitaal via MS-Teams 

 

Deel A – Het Debat 

 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Dirk Heijkoop        voorzitter/burgemeester. 

 

Arie van den Berg; 

Max van den Bout; 

Dick Fijnekam; 

Arjan Meerkerk; 

Robert Philippo; 

Wim de Ruiter; 

Cor van Vliet        raadsleden. 

 

Trudy Baggerman; 

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 19.30 uur en heet iedereen hartelijk welkom bij deze digitale 

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

de vergadering volgen via livestream. Vervolgens spreekt hij het ambtsgebed uit.  

 

Tot slot gaat hij in op het digitaal vergaderen als gevolg van het coronavirus en 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 23 april 2020 

(deel A) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Debat op 23 april 2020 (deel A) ongewijzigd vast. 

 

4. Vragenkwartiertje 

Lokaal maatwerk voor kerken en kerkelijke activiteiten 
De heer Van den Berg (SGP) vraagt of burgemeester Heijkoop bereid is om samen met de plaatselijke 

kerken te onderzoeken hoe de komende weken en maanden het lokale maatwerk voor kerken en 

kerkelijke activiteiten ingevuld kan worden. 

 

Burgemeester Heijkoop benadrukt dat de risico's rond het coronavirus onveranderd zijn. Hij zegt toe dat 

hij bereid is het gesprek te voeren, maar dat hij voorlopig niet veel eigen beleidsruimte heeft. 

 

Artikel 12 RvO vragen van de Fractie Philippo over Taakstelling Sociaal Domein  
De heer Philippo (Fractie Philippo) stelt een vraag over zijn artikel 12 RvO vragen over de Taakstelling 

Sociaal Domein. Vandaag heeft hij een verzoek om uitstel van beantwoording ontvangen tot 2 juni en 

vraagt naar de reden hiervan. 

 

Burgemeester Heijkoop noemt de druk op de organisatie als een van de redenen dat de beantwoording 

op zich laat wachten en geeft vervolgens het woord aan wethouder Baggerman.  

 

Wethouder Baggerman zegt dat de beantwoording nog in het college van B&W besproken moet worden 

en daarna zal worden doorgezonden naar de heer Philippo. 

 

5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

Regionale EnergieStrategie 
Wethouder Nederveen benoemt de informatie- en consultatiebijeenkomsten over de concept-Regionale 

EnergieStrategie Drechtsteden en dat hij het op prijs zou stellen als iedere fractie bij deze bijeenkomsten 

vertegenwoordigd is. 
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6. Motie "Protocol melding vermoedens van 

integriteitsschendingen" van de PvdA en de SGP 

De heer Van den Bout (PvdA) geeft een toelichting op de motie "Protocol melding vermoedens van 

integriteitsschendingen" die zijn fractie mede namens de fractie SGP indient.  

 

De heer Meerkerk (SGP) deelt vervolgens ook zijn motivatie voor het indienen van de motie. 

 

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

hun mening over de motie van de PvdA en de SGP. 

 

De heren Van den Bout (PvdA) en Meerkerk (SGP) reageren op de inbreng van de woordvoerders. 

 

Burgemeester Heijkoop geeft namens het college van B&W een positieve reactie op de motie. Het 

college gaat ermee aan de slag en komt er vervolgens bij de raad op terug. 

 

De voorzitter concludeert dat de motie voldoende is besproken en kan worden doorgeleid naar Het 

Besluit van dezelfde avond. 

 

 

De voorzitter stelt voor om direct door te gaan met Het Besluit. De raad gaat hiermee akkoord. 
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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; 

Jasper de Jong; 

Arjan Meerkerk;  

Robert Philippo; 

Willem Pors; 

Wim de Ruiter MBA;  

Henk van Tilborg; 

Liny de Jager-Volker;  

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:      n.v.t.  
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7.  Opening 

De voorzitter opent Het Besluit om 20.15 uur. Hij leest de presentielijst voor om vast te stellen of de 

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

 

8. Vaststellen agenda van Het Besluit 

De raad stelt de agenda van Het Besluit ongewijzigd vast. 

 

9. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 23 april 2020 

(deel B) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Besluit op 23 april 2020 (deel B) ongewijzigd vast. 

 

10. Beëdiging plv. directeur rekenkamer, mevrouw Elsemiek Smits- 

Muis 

De voorzitter geeft een toelichting op de aanstelling van mevrouw Elsemiek Smits- Muis als plv. directeur 

rekenkamer en vervanger van mevrouw Huis in 't Veld. 

 

De voorzitter gaat staan en vraagt mevrouw Smits- Muis ook 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 Smits- Muis legt de eed af door het uitspreken van de woorden "Zo waarlijk helpe mij God 

Almachtig". 

 

De voorzitter feliciteert mevrouw Smits- Muis van harte met haar benoeming en wenst haar veel succes 

in haar nieuwe functie. Hij geeft aan dat zij bij de eerste fysieke bijeenkomst een bos bloemen zal 

ontvangen. 
 

11. Motie "Protocol melding vermoedens van 

integriteitsschendingen" van de PvdA en de SGP 

De voorzitter geeft aan dat tijdens Het Debat al is gebleken dat iedereen fractie kan instemmen met de 

motie "Protocol melding vermoedens van integriteitsschendingen" van de PvdA en de SGP.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 28 mei 2020    
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 Constaterende dat:  

 het gemeentebestuur bij zijn handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal stelt en 

integriteit een belangrijke voorwaarde vindt;    

 de gemeenteraad handelt volgens de gedragscode voor bestuurders van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam die in 2012 is vastgesteld;   

 raads- burger en collegeleden  met elkaar recent nog een training hebben gevolgd op het gebied 

van integriteit;  

 de raadsleden tijdens deze training nadrukkelijk zijn uitgenodigd door de burgemeester mee te 

denken over het vervolgtraject;  

 

Overwegende dat:  

 in de gedragscode is opgenomen dat bestuurlijke integriteit ook betekent dat er de bereidheid 

is om verantwoording af te leggen;  

 integriteitsbeleid daarmee verder gaat dan het formuleren van een gedragscode en het 

regelmatig bespreken van dilemma's;  

 een goed integriteitsbeleid ook een duidelijke procedure heeft over het omgaan met 

integriteitsmeldingen;  

 een protocol hierover van belang is voor de melder, voor degene waarover wordt gemeld en 

voor de onderzoeker van de kwestie; 

 

Verzoekt het college:   

een conceptprotocol aan de gemeenteraad ter bespreking voor te leggen waarin is verwoord hoe om te 

gaan met meldingen van vermoedens van integriteitsschendingen door een raadslid, een burgerlid, de 

burgemeester of een wethouder.  

 

En gaat over tot de orde van de dag.   

Was getekend,  

PvdA    SGP 

Max van den Bout   Arjan Meerkerk 

De voorzitter concludeert dat de motie unaniem is aangenomen met 17 stemmen voor (CDA: 2,  

ChristenUnie: 4, Fractie Philippo: 1, PvdA: 2, SGP: 4 en T@B: 4) en geen stemmen tegen. 
 

12. Vaststellen verordening werkgeverscommissie inclusief van 

toepassing verklaren van het Personeelshandboek 

De heer Philippo (Fractie Philippo) legt een stemverklaring af.  

 

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

voorstel: 

 

1. De Verordening werkgeverscommissie vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 

verordening Werkgeverscommissie (vastgesteld op 26 mei 2011); 

2. Alle vigerende arbeidsvoorwaardenregelingen opgenomen in het Personeelshandboek van 

overeenkomstige toepassing te verklaren op de griffier en het overige griffiepersoneel. 
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13. Sluiting  

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en sluit de openbare vergadering om 20.30 uur. Vervolgens 

dankt hij de raadsleden, het publiek en de griffie voor hun bijdrage aan de digitale raadsvergadering.  

Het ambtsgebed zal worden uitgesproken na afloop van de besloten bijeenkomst over het 

Meerjarenprogramma Grondzaken 2020 die aansluitend plaatsvindt. 

 

 

Deel A: 

 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 18 juni 2020. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Peter aan de Wiel 

 

 

Deel B: 

 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 18 juni 2020. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


