
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

       
 

Datum raadsvergadering: 19 december 2019 (Het Debat en Het Besluit) 

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

 

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 28 november 2019 in het 

gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 19.30 uur; sluiting: 21.05 uur. 

 

Locatie: Raadzaal 

 

Deel A – Het Debat 

 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Arjan Meerkerk        voorzitter. 

 

Max van den Bout; 

Benhard van Houwelingen; 

Liny de Jager-Volker; 

Jasper de Jong; 

Cor van Vliet; 

Timon van Zessen       raadsleden. 

 

Koen Schouten        burgerlid. 

 

Trudy Baggerman; 

Theo Boerman; 

Jan Nederveen         wethouders. 

 

Marissa de Ruiter MA       plv. griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      9. 
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1. Opening 

De voorzitter opent Het Debat om 19.30 uur en spreekt het ambtsgebed uit.  

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

Mevrouw De Jager-Volker (PvdA) geeft aan dat haar fractie bij agendapunt 7 'Vaststellen Plan van 

Aanpak Omgevingsvisie' kan volstaan met een stemverklaring.  

 

De fractie CDA blijft daardoor als enige fractie over die aangegeven heeft over agendapunt 7 te willen 

debatteren. De heer Van Zessen (CDA) geeft echter aan dat zijn fractie het onderwerp wil handhaven 

op de agenda van Het Debat. 

 

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het Debat op 31 oktober 

en 7 november 2019 (deel A) 

De raad stelt de concept-besluitenlijsten van Het Debat op 31 oktober en 7 november 2019 (deel A) 

ongewijzigd vast. 

 

4. Vragenkwartiertje 

Er worden geen vragen gesteld tijdens het Vragenkwartiertje. 

 

5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

Samenwerking Servanda Sociaal Werk, MEE Plus en Vivenz 
Wethouder Nederveen geeft aan dat er gesprekken plaatsvinden tussen Servanda Sociaal Werk, MEE 

Plus en Vivenz over de onderlinge samenwerking. De wethouder is telefonisch geïnformeerd over de 

afspraken die zij met elkaar gemaakt hebben. De raad wordt hier ook nog schriftelijk van op de hoogte 

gesteld. Noot griffie: de brief van Servanda is op de lijst van ingekomen stukken van week 49 geplaatst. 

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 
Wethouder Boerman zegt dat tijdens de Drechtraad van 3 december 2019 de eerste wijziging van de 

GRD-begroting 2020 voorligt. Dit betreft een technische wijziging en de raad wordt geen mogelijkheid 

geboden om een zienswijze in te dienen. De wijziging heeft een positief effect op het begrotingsresultaat 

van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.    

Dienst Gezondheid en Jeugd 
Wethouder Baggerman geeft een toelichting op het proces rondom de heroverweging van de financiële 

solidariteitsafspraken met betrekking tot de Jeugdwet. De Dienst Gezondheid en Jeugd heeft hiervoor 

een voorstel gedaan. De behandeling van dit onderwerp is verschoven naar het eerste kwartaal van 

2020. De stukken worden zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld.  
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6. Vaststellen Stedenbouwkundig Programma van Eisen en 

structuurkaart 't Oog 

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

 

De heren Van Zessen (CDA), Van den Bout (PvdA), Van Vliet (ChristenUnie), Schouten (SGP) en Van 

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

 

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

raadsvoorstel 'Vaststellen Stedenbouwkundig Programma van Eisen en structuurkaart 't Oog' naar Het 

Besluit van dezelfde avond. 

 

7. Vaststellen Plan van Aanpak Omgevingsvisie 

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

 

De heren Van Zessen (CDA), Van Vliet (ChristenUnie), De Jong (SGP), mevrouw De Jager-Volker 

(PvdA) en de heer Van Houwelingen (T@B) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel. 

 

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

raadsvoorstel 'Vaststellen Plan van Aanpak Omgevingsvisie' naar Het Besluit van dezelfde avond. 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 15 minuten voordat er verdergegaan 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;  

Willem Pors; 

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. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      5.  

 

Met kennisgeving afwezig zijn: 

Robert Philippo; 

Wim de Ruiter MBA       raadsleden. 
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8.  Heropening 

De voorzitter opent Het Besluit om 20.45 uur en geeft aan dat de heren Philippo (Fractie Philippo) en 

De Ruiter (CDA) met kennisgeving afwezig zijn.  

 

9. Vaststellen agenda van Het Besluit 

De raad stelt de agenda van Het Besluit ongewijzigd vast. 

 

10. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het Besluit op 31 oktober 
en 7 november 2019 (deel B) 

De raad stelt de concept-besluitenlijsten van Het Besluit op 31 oktober en 7 november 2019 (deel B) 

ongewijzigd vast. 

 

11. Vaststellen Stedenbouwkundig Programma van Eisen en 
structuurkaart 't Oog 

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

voorstel: 
 

1. de gewijzigde structuurkaart voor 't Oog vast te stellen; 

2. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor woongebied fase 1 't Oog vast te 

stellen; 

a) bij de ontwikkeling van het gehele gebied 't Oog uit te gaan van een situationele grondpolitiek; 

b) het college de vervolgopdracht te geven om de realisering van een structurele en 

verkeersveilige ontsluiting van het gehele gebied 't Oog (tunnel onder het spoor) qua 

technische, maatschappelijke en financiële haalbaarheid te onderzoeken.  

 

12. Vaststellen Plan van Aanpak Omgevingsvisie 

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

voorstel: 

 

het Plan van Aanpak Omgevingsvisie vast te stellen. 

 

13. Benoeming lid Raad van Toezicht van Stichting Openbaar 

Verenigd Onderwijs (OVO) 

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

voorstel: 

 

1. mevrouw M. van de Merbel, op voordracht van de GMR en raad van toezicht van Stichting OVO, 

te benoemen tot lid van de raad van toezicht van Stichting OVO; 

2. de heer A. Faro, op voordracht van de GMR en raad van toezicht van Stichting OVO, te 

benoemen tot lid van de raad van toezicht van Stichting OVO. 
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14. Sluiting  

De voorzitter schorst de vergadering omdat de raad in beslotenheid verder vergadert. Hij geeft aan dat 

het slotgebed in het besloten deel zal worden uitgesproken. 

 

 
Deel A: 
 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 19 december 2019. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Peter aan de Wiel 

     

 

 

Deel B: 
 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 19 december 2019. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


