
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 
  

 

 

                                            Datum raadsvergadering: 28 november 2019 (Het Debat en Het Besluit) 

                                                                        Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) 

 

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 31 oktober 2019 in het 

gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 19.35 uur; sluiting: 21.50 uur. 

 

Locatie: Raadzaal 

 

Deel A – Het Debat 

 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Arjan Meerkerk    voorzitter. 

 

Erik van den Bosch; 

Max van den Bout; 

Paul Hoogstraten; 

Jasper de Jong; 

Wim de Ruiter MBA; 

Henk van Tilborg; 

Cor van Vliet; 

Wim IJzerman; 

Timon van Zessen       raadsleden. 

 

Gert Maas        burgerlid. 

 

Theo Boerman; 

Jan Nederveen        wethouders. 

 

Marissa de Ruiter MA       plv. griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:   8.  
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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 raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 19 september 

2019 (deel A) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Debat op 19 september 2019 (deel A) ongewijzigd vast. 

 

4. Vragenkwartiertje 

PvdA 
De heer Maas (PvdA) stelt vragen over de bomenkap aan de Geemansweer en het voornemen tot 

terugplaatsing van de speeltoestellen.  

 

Wethouder Boerman beantwoordt de vragen van de heer Maas. 

 

5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

6. Spelregels Maatschappelijke Agenda (MAG) – op verzoek van 

fractie T@B 

De voorzitter geeft een toelichting op de werkwijze.  

 

De heer Hoogstraten (T@B) leidt het onderwerp in. Hij licht toe waarom zijn fractie het debat over de 

spelregels van de MAG heeft aangevraagd.  

 

Vervolgens debatteren de heren Van Vliet (ChristenUnie), De Ruiter (CDA), Hoogstraten (T@B), 

Maas (PvdA) en Van den Bosch (SGP) met elkaar over het onderwerp. 

 

Wethouder Nederveen reageert op de inbreng van de woordvoerders. 

 

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is bediscussieerd en rond het agendapunt af. 

 

7. Najaarsnota 2019 

De voorzitter geeft een toelichting op de werkwijze. 

 

Wethouder Boerman licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden. 
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De voorzitter stelt de volgende volgorde van woordvoerders te hanteren: PvdA – T@B – CDA – SGP 

– ChristenUnie. De raad gaat hiermee akkoord. 

 

De heren Van den Bout (PvdA), Van Tilborg (T@B), Van Zessen (CDA), De Jong (SGP) en IJzerman 

(ChristenUnie) geven in maximaal vijf minuten hun visie op de Najaarsnota 2019. 

 

Vervolgens debatteren de heren Van Zessen (CDA), IJzerman (ChristenUnie), Van den Bout (PvdA)  

en Van Tilborg (T@B) met elkaar over het raadsvoorstel.  

 

De heer Van Tilborg (T@B) vraagt het college om te reageren op de inbreng van de woordvoerders.  

 

Het college vraagt om een korte schorsing. De raad gaat hiermee akkoord. 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor vijf minuten.  

 

De voorzitter heropent de vergadering.  

 

Wethouder Boerman reageert namens het college op de inbreng van de woordvoerders.  

 

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

raadsvoorstel ‘Najaarsnota 2019’ naar Het Besluit van dezelfde avond. 

 

De voorzitter schorst de vergadering vijf minuten ter voorbereiding op 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; 

Jasper de Jong; 

Arjan Meerkerk;  

Willem Pors; 

Wim de Ruiter MBA; 

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:      8.  

 

Met kennisgeving afwezig zijn: 

Liny de Jager-Volker; 

Robert Philippo        raadsleden. 
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8. Heropening 

De voorzitter opent Het Besluit om 21.35 uur en deelt mede dat de mevrouw De Jager-Volker (PvdA) 

en de heer Philippo (Fractie Philippo) met kennisgeving afwezig zijn.  

 

9. Vaststellen agenda van Het Besluit 

De raad stelt de agenda van Het Besluit ongewijzigd vast. 

 

10. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 19 

september 2019 (deel B) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Besluit op 19 september 2019 (deel B) ongewijzigd 

vast. 

 

11. Invullen rekenkamerfunctie in Hardinxveld-Giessendam 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Tilborg.  

 

De heer Van Tilborg dankt de heer Van Vliet voor zijn inzet tijdens het proces om te komen tot het 

invullen van de rekenkamerfunctie. 

 

a. besluitvorming 
 

De voorzitter brengt vervolgens het raadsvoorstel in stemming.  

 

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

het voorstel: 

 

1. In te stemmen met de met Necker van Naem af te sluiten dienstverleningsovereenkomst; 

2. De 'Verordening op de rekenkamer Hardinxveld-Giessendam' vast te stellen onder gelijktijdige 

intrekking van de 'Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-Giessendam' van 15 

december 2011; 

3. De huidige rekenkamercommissie op te heffen;  

4. Op grond van artikel 6 van de verordening op de rekenkamer Hardinxveld-Giessendam de 

volgende raads- en burgerleden te benoemen als leden en plaatsvervangende leden van de 

begeleidingscommissie:  

 

leden   

CDA Wim de Ruiter 

ChristenUnie Cor van Vliet 

Fractie Philippo Robert Philippo 

PvdA Max van den Bout 

SGP Jasper de Jong 

T@B Henk van Tilborg 
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plv. leden   

CDA Timon van Zessen  

ChristenUnie  Wim IJzerman 

Fractie Philippo  - 

PvdA  Gert Maas 

SGP  Erik van den Bosch 

T@B  Benhard van Houwelingen 

 

b. Beëdiging plv. directeur, mevrouw N.S. Huis in 't Veld 
 

De voorzitter vraagt mevrouw Huis in 't Veld naar voren en nodigt de andere aanwezigen uit te gaan 

staan.  

 

Vervolgens leest hij de tekst voor van de verklaring en belofte: 

 

"Ik verklaar 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 verklaar en beloof 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 beloof 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 Huis in 't Veld legt de verklaring en belofte af door het uitspreken van de woorden "Dat 

verklaar en beloof ik". 

 

De voorzitter feliciteert mevrouw Huis in 't Veld van harte met haar benoeming en overhandigt haar 

een bos bloemen.  

 

De raadsleden en andere aanwezigen hebben na afloop van de vergadering de gelegenheid om 

mevrouw Huis in 't Veld te feliciteren. 
 

12.  Najaarsnota 2019 

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

het voorstel: 

 

1. De Najaarsnota 2019 vast te stellen; 

2. Het nadelige begrotingssaldo van € 165.320 op begrotingsbasis voorlopig te onttrekken uit de 

algemene reserve; 

3. De budgettaire gevolgen als verwoord in de aanbieding en besluitvorming als 

begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2019; 

4. De middelen die niet in 2019 besteed zullen worden, voor een bedrag van € 135.000, te 

storten in de bestemmingsreserve budgetoverheveling, zodat ze kunnen worden 

overgeheveld naar 2020; 

5. Het krediet voor de aanschaf van een Knikmops op te hogen met € 2.500,-; 

6. Het krediet voor de aanschaf van een multimachine (€ 18.000,-) een jaar naar voren te halen; 

7. Een krediet van € 12.400,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een 

meldingensysteem voor de openbare ruimte; 

8. Een aanvullend krediet van € 175.000,- beschikbaar te stellen voor aanpak Wateroverlast. 
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13.  Bedrijveninvesteringszone Centrumgebied Hardinxveld-

Giessendam 

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

en Pors (ChristenUnie) leggen een stemverklaring af.  

 

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

voorstel: 

 

1. De ‘Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrumgebied HAGI’ vast te stellen; 

2. Kennis te nemen van het BIZ activiteitenplan (en begroting) Centrumgebied HAGI, de concept 

‘Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone Centrumgebeid HAGI’ en het 

‘Reglement Draagvlakmeting BIZ Hardinxveld-Giessendam’. 

 

14.  Concept-zienswijze op de tweede herziening van het Regionaal 

Risicoprofiel van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) 

De heren Van den Bout (PvdA) en Fijnekam (T@B) leggen een stemverklaring af. 

 

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

voorstel: 

 

De zienswijze op het Regionaal Risicoprofiel en op het beleidsplan vast te stellen. 

 

15. Benoeming lid van de Raad van Toezicht Stichting Openbaar 

Voortgezet Onderwijs (OVO) Willem de Zwijger College 

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

het voorstel: 

 

De heer J.J.G.M. Biskop, op voordracht van de raad van toezicht, te benoemen als lid van de raad 

van toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Willem de Zwijger College voor de 

eerste zittingsperiode van vier jaar tot 1 augustus 2023. 

 

16. Sluiting 

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en sluit de vergadering om 21.50 uur. 

 

Deel A: 

 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 28 november 2019. 

 

De plv. griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Marissa de Ruiter MA      Arjan Meerkerk 
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Deel B: 

 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 28 november 2019. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


