
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 
       

 

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

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

 

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Besluit op donderdag 4 juli 2019 in het gemeentehuis van 

Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 19.35 uur; sluiting: 23.59 uur. 

 

Locatie: Raadzaal 

 

Deel A – Het Debat 

 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Dirk Heijkoop        voorzitter. 

 

Max van den Bout; 

Dick Fijnekam; 

Paul Hoogstraten; 

Arjan Meerkerk; 

Robert Philippo; 

Wim de Ruiter MBA 

Cor van Vliet        raadsleden. 

 

Trudy Baggerman; 

Theo Boerman; 

Jan Nederveen         wethouders. 

 

Annemarie van der Ploeg      griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      10. 
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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 heer De Ruiter (CDA) kondigt twee moties vreemd aan de agenda aan: 

- motie 'Duidelijkheid bij het afvalbrengstation Waardlanden in Hardinxveld-Giessendam'; 

- motie 'Gedenkteken Merwedegijzelaars'. 

 

De voorzitter stelt voor om de motie 'Duidelijkheid bij het afvalbrengstation Waardlanden in Hardinxveld-

Giessendam' aan de agenda toe te voegen als agendapunt 4 en de motie 'Gedenkteken 

Merwedegijzelaars' toe te voegen als agendapunt 5. 

 

De heer Philippo (Fractie Philippo) kondigt mede namens de fractie PvdA een motie 'Inzet 

beleidsindicatoren' aan. Deze kan behandeld worden bij agendapunt 3 'Algemene beschouwingen 

Perspectiefnota 2020-2023'. 

 

De voorzitter stelt voor om 'Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen aan de agenda toe te 

voegen als agendapunt 2a. 

 

De raad stelt de agenda van Het Debat met inachtneming van deze wijzigingen vast. 

 

2. a. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

Wethouder Baggerman benadrukt dat de radenbijeenkomsten op 8 en 11 juli a.s. belangrijke 

bijeenkomsten zijn, omdat daarin gesproken wordt over de dilemma's en keuzes die gemaakt dienen te 

worden over de transformatie Jeugdhulp en het meer grip krijgen op de uitgaven binnen die Jeugdhulp. 

 

De heer Meerkerk (SGP) stelt een vraag die beantwoordt wordt door de wethouder. 

 

3. Algemene beschouwingen Perspectiefnota 2020-2023 

De voorzitter geeft een toelichting op de werkwijze. Vervolgens bepaalt hij door middel van loting de 

volgorde van de sprekers: SGP – ChristenUnie – T@B – PvdA – CDA – Fractie Philippo. 

Eerste termijn 
Wethouder Boerman geeft namens het college van B&W een toelichting op de Perspectiefnota 2020 – 

2023 en de effecten van de Meicirculaire. 

Algemene beschouwingen van de raadsfracties 
De heren Meerkerk (SGP), Van Vliet (ChristenUnie), Fijnekam (T@B), Van den Bout (PvdA), De Ruiter 

(CDA) en Philippo (Fractie Philippo) voeren – in deze volgorde – namens hun fracties het woord over 

de Perspectiefnota 2020-2023, waarin de heer Philippo (Fractie Philippo) mede namens de fractie PvdA 

de motie 'Inzet beleidsindicatoren' aankondigt. 

 

De voorzitter schorst de vergadering 25 minuten ten behoeve van de voorbereiding op de tweede 

termijn. 
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Tweede termijn 

De voorzitter heropent de vergadering en geeft een toelichting op de werkwijze. 

 

Wethouders Boerman, Nederveen en Baggerman geven namens het college van B&W een reactie op 

de algemene beschouwingen van de woordvoerders in de eerste termijn, waarbij: 

- wethouder Boerman toezegt tussen nu en de begrotingsbehandeling met de raad in gesprek te 

gaan over de Enecogelden. Het college van B&W zal met een onderbouwing komen. 

- wethouder Boerman namens het college van B&W een reactie geeft op de motie 'Inzet 

beleidsindicatoren' van de Fractie Philippo en de PvdA; 

- wethouder Nederveen toezegt de resultaten van de evaluatie van de festiviteiten, die hebben 

plaatsgevonden in april, te delen met de raad; 

Debat raadsfracties 
De heren Meerkerk (SGP), Philippo (Fractie Philippo), De Ruiter (CDA), Van Vliet (ChristenUnie), 

Fijnekam (T@B) en Van den Bout (PvdA) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel en de 

aangekondigde motie 'Inzet beleidsindicatoren' van de Fractie Philippo en de PvdA. 

 

De heer Meerkerk (SGP) wijst de heer Philippo (Fractie Philippo) erop dat hij de inhoud van de motie 

'Inzet beleidsindicatoren' bespreekbaar kan maken in een bijeenkomst van de Auditcommissie.  

 

De voorzitter geeft een samenvatting van de belangrijkste constateringen: 

- het thema beleidsindicatoren komt wellicht nog aan de orde in een bijeenkomst van de 

Auditcommissie; 

- in aanloop naar de begroting zal er nog uitgebreid gesproken worden over de Enecogelden. 

Het advies is om dit plaats te laten vinden voordat de aandelen verkocht zijn. 

- de resultaten van de evaluatie van de festiviteiten, die hebben plaatsgevonden in april, te delen 

met de raad, waarbij zowel de positieve als de negatieven punten aan de orde zullen komen; 

- burgerparticipatie binnen het raadsprogramma nog uitgebreid aan de orde zal komen. 

 

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

raadsvoorstel ‘Vaststellen Perspectiefnota 2020 - 2023’ naar Het Besluit van dezelfde avond. 

 

4. Motie 'Duidelijkheid bij het afvalbrengstation Waardlanden in 

Hardinxveld-Giessendam' 

De heer De Ruiter (CDA) licht de motie 'Duidelijkheid bij het afvalbrengstation Waardlanden in 

Hardinxveld-Giessendam' toe. 

 

De heer Philippo (Fractie Philippo) vraagt of hij met de indieners mag overleggen. De voorzitter stelt 

voor om dit in de schorsing te doen. 

 

De heer Philippo (Fractie Philippo) gaat hiermee akkoord. 

 

De heren Van Vliet (ChristenUnie), Meerkerk (SGP), Hoogstraten (T@B), Van den Bout (PvdA) en 

Philippo (Fractie Philippo) debatteren over de inhoud van de motie en stellen diverse vragen. 

 

Wethouder Boerman ontraadt namens het college van B&W de motie 'Duidelijkheid bij het 

afvalbrengstation Waardlanden in Hardinxveld-Giessendam'.  

 

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

Besluit. 
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5. Motie 'Gedenkteken Merwedegijzelaars' 

De heer De Ruiter (CDA) licht de motie 'Gedenkteken Merwedegijzelaars' toe. 

 

De heren Fijnekam (T@B), Meerkerk (SGP), Van den Bout (PvdA), Van Vliet (ChristenUnie) en Philippo 

(Fractie Philippo) geven aan dat hun fracties de motie steunen. 

 

De voorzitter geeft aan dat het college van B&W de motie 'Gedenkteken Merwedegijzelaars' steunt en 

concludeert dat de motie doorgeleid kan worden naar Het Besluit. 

 

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; 

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       raadsleden. 

  

Trudy Baggerman; 

Theo Boerman; 

Jan Nederveen        wethouders. 

 

Annemarie van der Ploeg      griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      5.  

 

Met kennisgeving afwezig is: 

Geen. 
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6.  Heropening 

De voorzitter opent Het Besluit om 23.50 uur. 

7. Vaststellen agenda van Het Besluit 

De voorzitter stelt de raad voor om: 

- de jaarstukken 2018 aan de agenda toe te voegen als agendapunt 9; 

- de motie 'Duidelijkheid bij het afvalbrengstation Waardlanden in Hardinxveld-Giessendam' van 

de fractie CDA aan de agenda toe te voegen als agendapunt 10 en  

- de motie 'Gedenkteken Merwedegijzelaars' van de fractie CDA aan de agenda toe te voegen 

als agendapunt 11. 

 

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

 

De heer Philippo (Fractie Philippo) geeft aan dat er mogelijk in de Auditcommissie nog gesproken zal 

worden over het thema 'beleidsindicatoren' en dat in overleg met de fractie PvdA is besloten de motie 

'Inzet beleidsindicatoren' die werd besproken in Het Debat niet in te dienen in Het Besluit. 

8. Vaststellen Perspectiefnota 2020-2023 

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

voorstel: 

 

1. de perspectiefnota 2020-2023 vast te stellen; 

2. de bijstellingen te verwerken in de programmabegrotingen 2019-2023 (jaarschijf 2019) en 2020-

2023; 

3. de financiële effecten van de informatienota meicirculaire 2019 mee te nemen bij de 

programmabegroting 2020-2023 en de perspectiefnota 2020-2023 (jaarschijf 2019). 

 

9. Vaststellen jaarstukken 2018 gemeente Hardinxveld-Giessendam 

Wethouder Boerman zegt dat naar aanleiding van het debat over de jaarstukken 2018 op 27 juni jl. 

uitvoerig is stilgestaan bij de voorgestelde resultaatbestemming. Vanuit de fractie CDA, daarin gesteund 

door de fractie PvdA en de fractie Philippo, circuleerde een amendement 'Toekomst reserve sociaal 

domein' om de resultaatbestemming aan te passen. De strekking was om middels de 

resultaatbestemming een dotatie aan de reserve sociaal domein te doen en voor hetzelfde bedrag een 

onttrekking aan de algemene reserve. Gaandeweg het debat werd duidelijk dat vooral onvrede bestond 

over het nalaten van een dotatie aan de reserve sociaal domein door een impliciet besluit. De stellers 

van het amendement hechtten, gezien het historisch handelen rond overschotten en tekorten op het 

sociaal domein, aan een expliciet besluit op dit punt. Het college van B&W heeft gezocht naar een 

mogelijkheid om hieraan tegemoet te komen en is tot een gewijzigd raadsvoorstel gekomen.  

 

De heer Van Zessen (CDA) geeft aan dat na het wijzigingsvoorstel van het college besloten is het 

amendement 'Toekomst reserve sociaal domein', gesteund door de fractie PvdA en de fractie Philippo, 

in te trekken.  

 

Vervolgens brengt de voorzitter het raadsvoorstel 'Vaststellen jaarstukken 2018 gemeente Hardinxveld-

Giessendam' in stemming. 

 

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

Philippo (Fractie Philippo) leggen een stemverklaring af. 
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De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen in meerderheid (T@B: 4, SGP: 4, 

ChristenUnie: 4, CDA: 2, Fractie Philippo: 1 voor en PvdA: 2 tegen) akkoord gaat met het voorstel: 

 

1. de jaarstukken 2018 vast te stellen; 

2. uit het resultaat 2018 geen dotatie te doen aan de Reserve Sociaal Domein; 

3. de bestemming van het resultaat zoals vermeld in de jaarstukken 2018 vast te stellen; 

4. de bestemmingsreserve automatisering op te heffen en het saldo per ultimo 2018 toe te voegen 

aan de algemene reserve. 

 

Met de kanttekening dat de PvdA tegen beslispunt 2 van het voorstel heeft gestemd. 

 

10. Motie 'Duidelijkheid bij het afvalbrengstation Waardlanden in 

Hardinxveld-Giessendam' 

De heer De Ruiter (CDA) overhandigt de motie 'Duidelijkheid bij het afvalbrengstation Waardlanden in 

Hardinxveld-Giessendam' en de motie 'Gedenkteken Merwedegijzelaars' aan de voorzitter.  

 

De motie 'Duidelijkheid bij het afvalbrengstation Waardlanden in Hardinxveld-Giessendam' luidt als 

volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 4 juli 2019,   

 

Constaterende dat: 

 de CDA-fractie in de afgelopen periode, te weten op 17 januari 2018, 21 februari 2018, 1 oktober 

2018 en 14 februari 2019, bij elkaar een 16-tal artikel 12 vragen heeft gesteld over het 

Afvalbrengstation Waardlanden in Hardinxveld-Giessendam; 

 deze artikel 12 vragen zijn gesteld naar aanleiding van een 3-tal incidenten, die in 2017 op het 

betreffende afvalbrengstation hebben plaatsgevonden;  

 deze artikel 12 vragen tot op heden niet naar tevredenheid zijn beantwoord. 

 

Overwegende dat: 

 een veilig afvalbrengstation voor de bezoekers in Hardinxveld-Giessendam van het grootste 

algemene belang is en daar ook op moeten kunnen vertrouwen; 

 het beleid van Waardlanden er op is gericht moet zijn om elk ongeluk, elk letsel en elke 

milieuschade te vermijden; 

 

Verzoekt het college:  

1. haar bestuurlijk vertegenwoordiger in het bestuur van Waardlanden voor te laten stellen een 

onafhankelijk extern onderzoek in te stellen naar de veiligheid op het afvalbrengstation 

Waardlanden in Hardinxveld-Giessendam. Hierbij kunnen betrokken worden de vragen en 

antwoorden van de eerder gestelde artikel 12 vragen;  

2. bij dit onderzoek dienen tevens het veiligheidsplan en de RI&E betrokken te worden. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

Was getekend, 

CDA    

 

Wim de Ruiter 

 

 

De heren Van Vliet  (ChristenUnie) en Meerkerk (SGP) leggen een stemverklaring af.  
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De voorzitter brengt de motie 'Duidelijkheid bij het afvalbrengstation Waardlanden in Hardinxveld-

Giessendam' van de fractie CDA in stemming en concludeert dat de motie unaniem is aangenomen. 

 

11. Motie 'Gedenkteken Merwedegijzelaars' 

Vervolgens brengt de voorzitter de motie 'Gedenkteken Merwedegijzelaar' van de fractie CDA in 

stemming. De motie luidt als volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 4 juli 2019.  

 

Overwegende dat:  

 er dit jaar veel aandacht is voor het verhaal van de Merwedegijzelaars; 

 de huidige plaats van het gedenkteken dat verwijst naar het drama van de Merwedegijzelaars 

onopvallend is; 

  het gebouw waarop het gedenkteken is aangebracht, verpaupert; 

  het verhaal van de Merwedegijzelaars doorverteld moet blijven worden aan volgende 

generaties; 

 de namen van de Merwedegijzelaars bij velen niet bekend zijn; 

 het verhaal en de bekendheid van de Merwedegijzelaars recht doet aan hen doet en kan 

bijdragen aan meer besef over de verschrikkingen in de oorlog; 

 

Verzoekt het college: 

 In overleg met nabestaanden en betrokken partijen het gedenkteken te verplaatsen naar een 

toegankelijke plaats in de openbare ruimte van Hardinxveld-Giessendam en hierbij ook 

bespreekbaar te maken om de namen van de Merwedegijzelaars te vermelden. Een en ander 

te realiseren vóór de viering van 75 jaar bevrijding. 

 Met een dekkingsvoorstel te komen om de verplaatsing financieel te kunnen realiseren.  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

Was getekend, 

CDA 

 

Wim de Ruiter 

 

De voorzitter concludeert dat de motie 'Gedenkteken Merwedegijzelaars' unaniem is aangenomen.  

 

12. Sluiting  

De voorzitter blikt kort terug op het afgelopen jaar en vooruit op het raadsuitje dat op 5 juli plaatsvindt. 

Vervolgens spreekt hij het ambtsgebed uit en sluit de vergadering om 23.59 uur.  

 

Deel A: 

 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 19 september 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 19 september 2019. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


