gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Datum raadsvergadering: 31 mei 2018 (Het Debat en Het Besluit)
Agendapuntnummer: 9 (Het Debat en Het Besluit)
Concept-besluitenlijst van de openbare buitengewone vergadering van de raad van de gemeente
Hardinxveld-Giessendam op dinsdag 27 maart 2018 in het gemeentehuis van HardinxveldGiessendam.
Aanvang: 19.10 uur; sluiting: 21.45 uur
Locatie: Raadzaal

Buitengewone raadsvergadering op 27 maart 2018
Aanwezig zijn:
Dirk Heijkoop
Arie van den Berg;
Arjan Faro;
Arjan Meerkerk;
Cor van Vliet;
Eelke Kraaijeveld;
Guus van den Bosch;
Henk van Tilborg;
Jan Nederveen;
Jan Noordzij;
Jan de Vos;
Kor Nederveen;
Martin van Rossum;
Niek Verkaik;
Peter aan de Wiel
Robert Philippo;
Wim de Ruiter

voorzitter.

aanwezig vanaf agendapunt 3b.
raadsleden.

Benhard van Houwelingen;
Theo Boerman;
Trudy Baggerman

wethouders.

Annemarie van der Ploeg

griffier.

Aantal aanwezige belangstellenden:

ca. 80.

Met kennisgeving afwezig is:
Johan van Wijngaarden

1. Opening
De voorzitter opent de buitengewone raadsvergadering om 19.10 uur en spreekt het ambtsgebed uit.
De voorzitter deelt mede dat er een persbericht is verschenen over het rapport van bureau
Berenschot. Een voorbereidingscommissie gaat de analyses, conclusies en aanbevelingen van
bureau Berenschot bespreken. Deze commissie bestaat uit de 7 burgemeesters en 7 wethouders uit
de Drechtsteden. De uitkomst van de besprekingen van de voorbereidingscommissie zal te zijner tijd
voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

2. Vaststellen agenda
De raad stelt de agenda ongewijzigd vast.

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit
van 15 februari 2018 (deel A en B)
De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit van 15 februari 2018 (deel A en
B) ongewijzigd vast.

4. Onderzoek geloofsbrieven
a. Vaststelling rechtmatigheid verkiezingen
De voorzitter geeft aan dat de commissie 'Onderzoek geloofsbrieven nieuwe raad', bestaande uit de
heren De Vos (voorzitter), Van den Bosch (lid) en Kraaijeveld (lid), op 26 maart 2018 de
geloofsbrieven van de nieuw te benoemen raadsleden heeft onderzocht.
De heer De Vos, in de hoedanigheid als voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven, deelt
mede dat ten aanzien van de rechtmatigheid uit de processenverbaal is gebleken dat de verkiezingen
correct zijn verlopen en de commissie geen gronden/redenen ziet om de uitslag niet rechtsgeldig te
verklaren.

b. Toelaten als lid van de gemeenteraad
De heer Aan de Wiel (ChristenUnie) betreedt de vergadering.
De commissie 'Onderzoek geloofsbrieven nieuwe raad' heeft ook van elk lid dat bij de
gemeenteraadsverkiezingen is gekozen de geloofsbrieven onderzocht. De heer De Vos geeft aan dat
het onderzoek heeft opgeleverd dat alles correct en volledig is ingevuld en dat er wettelijk geen
onverenigbare betrekkingen zijn. De commissie adviseert de raad dan ook tot toelating van de nieuw
gekozen leden als lid van de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
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De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel:
1. in het stemmen met het proces-verbaal van het hoofdstembureau tevens centraal
stembureau;
2. de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 in Hardinxveld-Giessendam rechtmatig
te verklaren.
Daarna concludeert de voorzitter dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat
met het voorstel toe te laten als lid van de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam:
mevrouw G.K.C. Baggerman;
de heer A.A. van den Berg;
de heer N. H. van den Bosch;
de heer M.P. van den Bout;
de heer D. Fijnekam;
de heer R.A. van Houwelingen;
mevrouw E. de Jager-Volker;
de heer J.A. de Jong;
de heer J.A. Meerkerk;
de heer J. Nederveen;
de heer K. Nederveen;
de heer R.W. Philippo;
de heer L.W. Pors;
de heer W. de Ruiter;
de heer C. van Vliet;
de heer P.T. aan de Wiel en
de heer T.L. van Zessen.

5. Afscheid van de gemeenteraad in oude samenstelling en in het
bijzonder van de raadsleden die niet meer terugkeren in de
nieuwe gemeenteraad
De voorzitter geeft het woord aan een aantal raadsleden en een burgerlid die hun fractiegenoten
toespreken die niet meer terugkeren in de nieuwe gemeenteraad. Achtereenvolgens voeren het
woord:
De heer K. Nederveen spreekt namens de fractie van de T@B de heer De Vos (SGP) en de heren
Van Wijngaarden, Van den Bosch, Faro en Van Tilborg (allen T@B) toe.
De heer Kraaijeveld spreekt namens de fractie van de PvdA de heer Verkaik toe.
De heer Verkaik spreekt namens de fractie van de PvdA de heer Kraaijeveld toe.
De heer Meerkerk spreekt namens de fractie van de SGP de heren Noordzij en De Vos toe.
De heer Huisman spreekt namens de fractie van de VVD de heer Van Rossum toe.
Daarna spreekt de voorzitter de leden van de raad toe en blikt in algemene zin terug op de
achterliggende raadsperiode.
De voorzitter bedankt de burgerleden voor hun inzet en overhandigt een bos bloemen aan de heren
Boer (CDA), Evertse (ChristenUnie), Huisman (VVD), Van Zessen (CDA) en mevrouw Klomp (PvdA).
De heer Seltonrijch (T@B) en mevrouw Verdoorn- Sluimer (VVD) waren niet aanwezig en hebben de
bloemen later ontvangen.
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Aansluitend spreekt de voorzitter de negen raadsleden toe die niet terugkeren in de nieuwe
gemeenteraad. Als dank voor hun inzet in de afgelopen jaren overhandigt de voorzitter een bos
bloemen en een beeldje aan de heren Van den Bosch (T@B), Faro (T@B), Kraaijeveld (PvdA),
Noordzij (SGP), Van Rossum (VVD), Van Tilborg (T@B) en Verkaik (PvdA). De heer Van Wijngaarden
(T@B) was niet aanwezig en heeft de bloemen en het beeldje later ontvangen.
Vervolgens staat de voorzitter stil bij het afscheid van de heer De Vos door hem een Koninklijke
Onderscheiding uit te reiken. Hij wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau en krijgt van de
voorzitter de onderscheiding opgespeld. Aan zijn partner overhandigt de voorzitter een bos bloemen
als dank voor haar steun op de achtergrond en de mogelijkheid die zij haar man heeft gegeven om
zich in te kunnen zetten voor de plaatselijke samenleving. Tevens ontvangt de heer De Vos het
beeldje voor zijn bijdrage aan het lokale bestuur in de afgelopen 35 (!) jaar.
De aanwezige raadsleden die afscheid nemen en niet meer terugkeren in de nieuwe raadsperiode
spreken een dankwoord uit. Achtereenvolgens zijn dit de heren Van den Bosch (T@B), Faro (T@B),
Kraaijeveld (PvdA), Noordzij (SGP), Van Rossum (VVD), Van Tilborg (T@B), Verkaik (PvdA) en de
Vos (SGP).
Tot slot krijgen alle raadsleden een groepsfoto in perspex uitgereikt als herinnering aan de
raadsperiode 2014-2018.

6. Sluiting
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en sluit de vergadering om 21.45 uur.

Aldus vastgesteld in Het Debat en Het Besluit op 31 mei 2018.
De griffier,

De voorzitter,

Annemarie van der Ploeg

Dirk Heijkoop
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