gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Datum raadsvergadering: 22 september 2022 (Het Debat en Het Besluit)
Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en .. (Het Besluit)
Concept-besluitenlijst van Het Debat en Besluit op donderdag 7 juli 2022 in het virtuele
gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.
Aanvang: 19.30 uur; sluiting: 22.55 uur.

Deel A – Het Debat

Aanwezige woordvoerders zijn:
Dirk Heijkoop

voorzitter.

Arie van den Berg;
Max van den Bout (na vertrek van mevrouw De Jager);
Dick Fijnekam;
Liny de Jager (tot de schorsing tijdens agendapunt 3);
Wim de Ruiter;
Wim IJzerman

raadsleden.

Trudy Baggerman
Arjan Meerkerk
Jan Nederveen

wethouders.

Annemarie van der Ploeg

griffier.

Aantal aanwezige belangstellenden:
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1. Opening
De voorzitter opent Het Debat om 19.30 uur. Hij heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de
kijkers die thuis de vergadering volgen via livestream.
De voorzitter opent de vergadering met het uitspreken van het ambtsgebed.

2. Vaststellen agenda van Het Debat
Op voorstel van de voorzitter wordt aan de agenda het punt 'Informatie uit gemeenschappelijke
regelingen' toegevoegd. De raad stelt de agenda van Het Debat met inachtneming van dit voorstel
vast.

2a. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen
Waardlanden

Wethouder Meerkerk meldt dat tijdens een vergadering bij Waardlanden de strategienota diftar is
besproken. Het invoeren van het systeem diftar voor afvalinzameling is vertraagd door
leveringsproblemen van materiaal en door krapte in de personeelscapaciteit. De continuïteit van de
huidige dienstverlening komt niet onder druk, maar het invoeren van het nieuwe systeem loopt zoals
het zich nu laat aanzien vertraging op.
De heer Van den Bosch (SGP) stelt een vraag die wethouder Meerkerk beantwoordt.

Omgevingsdienst ZHZ (OZHZ)

Wethouder Nederveen blikt terug op de algemene bestuursvergadering OZHZ. Er is gesproken over
het overschot in de jaarrekening 2021. De regel is dat dit bedrag teruggaat naar de eigenaren maar
gelet op de verwachte kostenstijgingen is besloten dit besluit aan te houden tot na de zomervakantie.
Verder deelt hij mede dat hij vanuit het algemeen bestuur is gekozen in het dagelijks bestuur.
De heer Lock (SGP) stelt een vraag die wethouder Nederveen beantwoordt.

Overleg met agrariërs

Wethouder Nederveen zegt dat hij dinsdag 12 juli a.s. samen met burgemeester Heijkoop in gesprek
gaat met de agrariërs in de omgeving.
De heer Van den Berg (SGP) stelt een vraag die wethouder Nederveen beantwoordt.

Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J)

Wethouder Baggerman geeft een terugkoppeling vanuit de DG&J en zegt dat landelijk al wordt
voorgesorteerd op een nieuwe Coronaronde. Het gaat hierbij met name om de vaccinaties in het
najaar en de werkzaamheden die dit met zich meebrengt.

3. Perspectiefnota 2023 - 2026
Eerste termijn
De voorzitter geeft een toelichting op de werkwijze en bepaalt de volgorde van de woordvoerders door
middel van loting: ChristenUnie - PvdA - T@B - CDA - SGP.
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Wethouder Meerkerk licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden.
De heer IJzerman (ChristenUnie), mevrouw De Jager-Volker (PvdA) en de heren Fijnekam (T@B), De
Ruiter (CDA) en Van den Berg (SGP) en voeren – in deze volgorde – namens hun fracties het woord
over de Perspectiefnota 2023-2026.
De voorzitter schorst de vergadering voor 15 minuten ter voorbereiding op de tweede termijn.
Tweede termijn
De voorzitter heropent de vergadering en zegt dat mevrouw De Jager – Volker (PvdA) ziek is
geworden en zich heeft afgemeld.
De wethouders Meerkerk, Baggerman en Nederveen reageren namens het college van B&W op de
inbreng van de woordvoerders.
Wethouder Meerkerk zegt hierbij toe:
 de gemeenteraad te informeren in het najaar van 2022 of het voorjaar van 2023 over de
voortgang in kwalitatieve zin (cultuuraspect) in het project 'Stutten en Verstevigen'. Dit naar
aanleiding van een vraag van het CDA;
 de suggestie over te nemen om bij de gemeente Sliedrecht de manier te onderzoeken waarop
gecommuniceerd wordt over werkzaamheden. Dit naar aanleiding van een opmerking van de
T@B.
De heren IJzerman (ChristenUnie), Van den Bout (PvdA), Fijnekam (T@B), De Ruiter (CDA) en Van
den Berg (SGP) en reageren – in deze volgorde op de reacties vanuit het college en debatteren met
elkaar over het voorstel.
De voorzitter concludeert dat na beraadslagingen wordt ingestemd met het doorgeleiden van het
raadsvoorstel 'Perspectiefnota 2023 – 2026' naar Het Besluit van dezelfde avond.
De voorzitter stelt voor zonder schorsing 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.

Henri van Bennekom;
Arie van den Berg;
Erik van den Bosch;
Guus van den Bosch;
Max van den Bout;
Erik van Dijk;
Dick Fijnekam;
Paul Hoogstraten;
Cees Lock;
Arie de Rooij;
Wim de Ruiter;
Henk van Tilborg;
Wim IJzerman

raadsleden.

Trudy Baggerman;
Arjan Meerkerk;
Jan Nederveen

wethouders.

Annemarie van der Ploeg

griffier.

Met kennisgeving afwezig zijn:
Liny de Jager-Volker;
Aafke Ouwerkerk – Breedveld;
Willem Pors;
Koen Schouten

raadsleden.
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4. Heropening
De voorzitter opent Het Besluit om 22.35 uur en geeft aan dat de dames De Jager – Volker (PvdA) en
Ouwerkerk-Breedveld (ChristenUnie) en de heren Pors (ChristenUnie) en Schouten (SGP) met
kennisgeving afwezig zijn.

5. Vaststellen agenda van Het Besluit
De voorzitter stelt voor de agenda ongewijzigd vast te stellen. Hij doet hierbij een ordevoorstel om
wethouder Meerkerk toe te staan nog een toelichting bij agendapunt 6 te geven omdat er op het
laatste moment nog stukken van de accountant zijn toegevoegd.
De raad gaat hiermee akkoord en stelt de agenda van Het Besluit vast.

6. Jaarrekening 2021
Wethouder Meerkerk zegt dat vanmiddag de controleverklaring is ontvangen waarin de goedkeuring
en getrouwheid van de jaarstukken zijn verwoord.
Vervolgens brengt de voorzitter het raadsvoorstel 'Vaststellen jaarrekening 2021 gemeente
Hardinxveld-Giessendam' in stemming.
De heer Van den Bout (PvdA) legt een stemverklaring af.
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel:
1. De jaarstukken 2021 vast te stellen.
2. De bestemming van het resultaat zoals vermeld in de jaarstukken 2021 vast te stellen.

7. Perspectiefnota 2023 - 2026
De voorzitter meldt dat er een derde beslispunt is toegevoegd aan het raadsvoorstel. Dit beslispunt
luidt: 'De (bijgestelde) investeringskredieten 2022 vast te stellen'.
De heer Van den Bout (PvdA) legt een stemverklaring af en geeft aan dat zijn fractie niet kan
instemmen met de Perspectiefnota 2023-2026, maar wel akkoord gaat met de beslispunten 2 en 3.
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen in meerderheid (T@B: 5, SGP: 4,
ChristenUnie: 2, CDA: 1 en PvdA: 1 voor beslispunt 2 en 3) akkoord gaat met het voorstel:
1. De perspectiefnota 2023-2026 vast te stellen.
2. De bijstellingen te verwerken in de programmabegrotingen 2022-2025 (jaarschijf 2022) en
2023-2026.
3. De (bijgestelde) investeringskredieten 2022 vast te stellen'.
Met de kanttekening dat de PvdA tegen beslispunt 1 van het voorstel heeft gestemd.
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8. Aanwijzing plaatsvervangend griffier
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met
het voorstel:
Mevrouw A.M. Bode-Huizer met ingang van 15 augustus 2022 aan te wijzen als
plaatsvervangend griffier.
Beëdigen
Vervolgens gaat de voorzitter over tot beëdiging van mevrouw Bode-Huizer. Hij vraagt of mevrouw
Bode en de andere aanwezigen willen gaan staan.
De voorzitter leest de tekst voor van de ambtseed voor.
Na de beëdiging
De voorzitter feliciteert mevrouw Bode van harte met haar aanwijzing als plaatsvervangend griffier en
wenst haar veel succes. Hij overhandigt haar een bos bloemen.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Van den Bout die als voorzitter van de
werkgeverscommissie het woord richt tot de griffier in verband met haar ambtsjubileum. Hij
overhandigt haar ook een bos bloemen.

9. Sluiting
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en sluit de vergadering om 22.55 uur.
Deel A:
Aldus vastgesteld in Het Debat op 22 september 2022.
De griffier,

De voorzitter,

Annemarie van der Ploeg

Deel B:
Aldus vastgesteld in Het Besluit op 22 september 2022.
De griffier,

De voorzitter,

Annemarie van der Ploeg

Dirk Heijkoop
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