
 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 7 november 2019 in het 

gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 19.35 uur; sluiting: 22.20 uur. 

 

Locatie: Raadzaal 

 

Deel A – Het Debat 

 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Wim de Ruiter MBA    voorzitter. 

 

Erik van den Bosch; 

Max van den Bout; 

Dick Fijnekam; 

Liny de Jager; 

Arjan Meerkerk; 

Henk van Tilborg; 

Peter aan de Wiel; 

Wim IJzerman; 

Timon van Zessen       raadsleden. 

 

Trudy Baggerman; 

Theo Boerman; 

Jan Nederveen        wethouders. 

 

Marissa de Ruiter MA       plv. griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:   13.  
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1. Opening 

De voorzitter opent Het Debat om 19.35 uur en heet de aanwezigen van harte welkom, in het 

bijzonder de leerlingen van het Gomarus College. Vervolgens spreekt hij het ambtsgebed uit. 

 

De voorzitter geeft aan dat er ter ondertekening een kaart rondgaat om de familie Philippo een hart 

onder de riem te steken.  

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Vragenkwartiertje 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

4. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

Beschermd Wonen 
Wethouder Baggerman geeft een terugkoppeling van informatie over de samenwerkingssituatie 

'Beschermd Wonen'. Centrumstad Dordrecht is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe visie. De 

gemeenten daar omheen sluiten aan op de uitvoering. Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden 

waarin is aangegeven dat het belangrijk is om de lokale raden hierbij goed te betrekken, omdat het 

effect heeft op de lokale inwoners als zij in Bescherm Wonen terecht komen. 

 

5. Programmabegroting 2020-2023 

De volgorde van de sprekers wordt door loting bepaald: SGP – ChristenUnie – CDA – PvdA – T@B. 

De Fractie Philippo is met kennisgeving afwezig.  

 

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

 

Eerste termijn 
De heren Meerkerk (SGP), IJzerman (ChristenUnie), Van Zessen (CDA), Van den Bout (PvdA) en 

Van Tilborg (T@B) voeren namens hun fracties het woord over de Programmabegroting 2020-2023, 

waarin de heer Van Zessen (CDA) een motie 'Voetgangersbrug Buitendams/Marsstraat' en een motie 

'Ontwikkelingen Gemeentefonds' aankondigt en toelicht.  

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 15 minuten, zodat de fracties en het college van B&W zich 

kunnen beraden over de bijdragen en de aangekondigde moties. 

 

Tweede termijn 

De voorzitter heropent de vergadering.  

 

De wethouders Boerman, Baggerman en Nederveen reageren namens het college van B&W op de 

door fracties gestelde vragen en/of opmerkingen. Wethouder Boerman geeft hierbij een positieve 

reactie op de aangekondigde moties 'Voetgangersbrug Buitendams/Marsstraat' en 'Ontwikkelingen 

Gemeentefonds' van het CDA. 
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In tweede termijn debatteren de heren Van Tilborg (T@B), Meerkerk (SGP), Van Zessen (CDA), 

IJzerman (ChristenUnie) en Van den Bout (PvdA) over elkaars bijdragen en de aangekondigde moties 

van het CDA.  

 

De heer Van den Bout (PvdA) geeft aan dat wethouder Boerman tijdens de behandeling van de Nota 

Verbonden Partijen heeft toegezegd dat hij enige uitleg zou geven over de constructie van 

exploitatiemaatschappij De Blauwe Zoom en Gem De Blauwe Zoom en dat dit niet genoteerd was op 

de toezeggingenlijst. 

 

Noot griffie: wethouder Boerman heeft in De Ontmoeting op 21 februari jl. inderdaad een toezegging 

gedaan. Deze toezegging is alsnog op de toezeggingenlijst geplaatst. 

 

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

raadsvoorstel 'Programmabegroting 2020-2023' naar Het Besluit van dezelfde avond. 

 

6. Zienswijze begrotingswijzigingen 2019 en 2020 Service 

Organisatie Jeugd 

De voorzitter inventariseert wie de woordvoerders zijn bij de behandeling van dit onderwerp.  

 

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

 

De heer Aan de Wiel (ChristenUnie), mevrouw De Jager- Volker (PvdA) en de heren Van Zessen 

(CDA), Van den Bosch (SGP) en Fijnekam (T@B) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel.  

 

Wethouder Baggerman reageert op de inbreng van de woordvoerders.  

 

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

raadsvoorstel ‘Zienswijze begrotingswijzigingen 2019 en 2020 Service Organisatie Jeugd’ naar Het 

Besluit van dezelfde avond. 

 

De voorzitter schorst de vergadering tien 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; 

Liny de Jager-Volker; 

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:      4.  

 

Met kennisgeving afwezig zijn: 

Benhard van Houwelingen; 

Robert Philippo        raadsleden. 
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7. Heropening 

De voorzitter opent Het Besluit om 22.15 uur en deelt mede dat de heren Van Houwelingen (T@B) en 

Philippo (Fractie Philippo) met kennisgeving afwezig zijn.  

 

8. Vaststellen agenda van Het Besluit 

De raad stelt de agenda van Het Besluit ongewijzigd vast. 

 

9. Programmabegroting 2020-2023 

De heer De Ruiter (CDA) overhandigt de motie 'Voetgangersbrug Buitendams/Marsstraat' aan de 

voorzitter. 

 

De heer Van Zessen (CDA) overhandigt de motie 'Ontwikkelingen Gemeentefonds' aan de voorzitter. 

 

De voorzitter brengt de Programmabegroting 2020-2023 in stemming en concludeert dat de 

gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het voorstel: 

 

1. De Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen; 

2. De investeringen 2020 uit het investeringsoverzicht vast te stellen en te autoriseren. 

 

Motie 'Voetgangersbrug Buitendams/Marsstraat' 
Vervolgens brengt de voorzitter de motie 'Voetgangersbrug Buitendams/Marsstraat' van het CDA in 

stemming. De motie luidt als volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 7 november 2019,   

 

Overwegende dat: 

 de voetgangersbrug Buitendams/Marsstraat een belangrijke verbindingsschakel is tussen de 

wijk De Peulen en Buitendams/Giessendam-West; 

 van deze voetgangersbrug dagelijks gebruikt gemaakt wordt door verschillende doelgroepen;  

 voor een aantal doelgroepen en gebruikers zoals (groot-)ouders met een kinderwagen, 

mensen met een rollator, rolstoelers, gebruikers van een scootmobiel, fietsers enz. de brug 

niet goed toegankelijk is;  

 dit betekent dat deze doelgroepen een grote omweg moeten maken om zich te verplaatsen 

tussen genoemde woonwijken;  

 verbetering van de toegankelijkheid van de brug een enorme verbetering van de kwaliteit van 

de leefomgeving betekent;  

 

Verzoekt het college: 

 Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de brug Buitendams/Marsstraat 

toegankelijk te maken voor genoemde doelgroepen;  

 Met een dekkingsvoorstel te komen om de aanpassing van de brug financieel te kunnen 

realiseren. Een suggestie zou kunnen zijn de Reserve Wegen.  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Was getekend, 

CDA 

Wim de Ruiter 
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De voorzitter concludeert dat de motie unaniem is aangenomen met 15 stemmen voor (CDA: 2,  

ChristenUnie: 4, PvdA: 2, SGP: 4 en T@B: 3) en geen stemmen tegen. 

 

Motie 'Ontwikkelingen Gemeentefonds' 
Tot slot brengt de voorzitter de motie 'Ontwikkelingen Gemeentefonds' van het CDA in stemming. De 

motie luidt als volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 7 november 2019,  

 

Overwegende dat: 

 Het Rijk vanwege diverse redenen geplande werkzaamheden niet altijd gerealiseerd krijgt. 

Hierdoor onderuitputting op de Rijksbegroting optreedt; 

Er al geruime tijd sprake is van onderuitputting van de uitgaven van het Rijk; 

 Daardoor minder geld gestort wordt door het Rijk in het Gemeentefonds; 

 De groei van het Gemeentefonds naar beneden is bijgesteld; 

 Nog steeds het principe ''Samen trap op, trap af'' wordt gehanteerd; 

 Het gemeentelijke voorzieningenniveau onder druk komt te staan; 

 De gemeenten voor grote maatschappelijke opgaven zoals de uitvoering van de Jeugdhulp, 

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet; 

 Gemeenten een sluitende begroting aan de toezichthouder moeten inzenden.  

 

Vraagt het Rijk: 

 Gemeenten niet de dupe te laten worden van onderuitputting op de Rijksbegroting; 

 De huidige systematiek Algemene uitkering uit het Gemeentefonds zodanig aan te passen 

zodat de gemeentebegroting meer voorspelbaar/stabiel wordt. 

 

Verzoekt de griffie om: 

 Een afschrift van deze motie te versturen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, alle fracties van de Tweede Kamer en de VNG. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Was getekend, 

CDA 

Timon van Zessen 

 

De voorzitter concludeert dat de motie unaniem is aangenomen met 15 stemmen voor (CDA: 2,  

ChristenUnie: 4, PvdA: 2, SGP: 4 en T@B: 3) en geen stemmen tegen. 

 

10.  Zienswijze begrotingswijzigingen 2019 en 2020 Service 

Organisatie Jeugd 

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

het voorstel: 

 
De zienswijze op de begrotingswijzigingen 2019 en 2020 van de Service Organisatie Jeugd (SOJ) 

vast te stellen. 
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11. Sluiting 

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en sluit de vergadering om 22.20 uur.  

 

De voorzitter geeft aan dat de gemeenteraad nog in beslotenheid verder vergadert. 

 

Deel A: 

 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 28 november 2019. 

 

De plv. griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Marissa de Ruiter MA      Arjan Meerkerk 

       

 

Deel B: 

 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 28 november 2019. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


