
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 
  

 

Datum raadsvergadering: 30 juni 2022 (Het Debat en Het Besluit) 

Agendapuntnummer: 9 (Het Besluit) 

 

Concept-besluitenlijst van de openbare buitengewone vergadering van de raad van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam op woensdag 30 maart 2022 in het gemeentehuis van Hardinxveld-

Giessendam. 

 

Aanvang: 19.35 uur; sluiting: 19.50 uur 

 

Locatie: Raadzaal 

 

Buitengewone raadsvergadering op 30 maart 2022 

 

Aanwezig zijn: 

Dirk Heijkoop    voorzitter.   

 

Trudy Baggerman; 

Henri van Bennekom; 

Arie van den Berg; 

Erik van den Bosch; 

Max van den Bout; 

Erik van Dijk; 

Dick Fijnekam; 

Paul Hoogstraten; 

Liny de Jager-Volker; 

Cees Lock; 

Arjan Meerkerk;     

Aafke Ouwerkerk-Breedveld; 

Willem Pors; 

Arie de Rooij; 

Wim de Ruiter; 

Henk van Tilborg; 

Wim IJzerman        raadsleden. 

  

Theo Boerman; 

Jan Nederveen        wethouders. 

 

Annemarie van der Ploeg      griffier. 

 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:  ca. 80. 
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1. Opening  

De voorzitter opent de buitengewone raadsvergadering om 19.35 uur en spreekt het ambtsgebed uit. 

 

2. Vaststellen agenda 

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

 

3. Installeren en beëdigen toegelaten raadsleden  

De voorzitter geeft een toelichting op de werkwijze.  

 

Vervolgens gaat de voorzitter over tot installatie en beëdiging van de toegelaten leden. Hij vraagt of de 

leden en de andere aanwezigen willen gaan staan.  

 

De voorzitter leest de tekst voor van de eed en de verklaring en belofte, zoals opgenomen in artikel 14 

van de Gemeentewet: 

 

“Ik zweer of verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 

onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 

 

Ik zweer of verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch 

middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 

 

Ik zweer of beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn 

plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.” 

 

De raadsleden leggen een voor een, in volgorde van de kandidatenlijst, de bij wet gevorderde eed of 

verklaring en belofte af door het uitspreken van de woorden “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!” 

(eed) of “Dat verklaar en beloof ik!” (verklaring en belofte). 

 

De raadsleden hebben de volgende keuze gemaakt: 

mevrouw G.K.C. (Trudy) Baggerman (eed), de heer D. (Dick) Fijnekam (eed), de heer H. (Henk) van 

Tilborg (verklaring en belofte), de heer P. (Paul) Hoogstraten (verklaring en belofte), de heer A. (Arie) 

de Rooij (verklaring en belofte), de heer J.A. Meerkerk (eed), de heer N.H. (Erik) van den Bosch (eed), 

de heer A.A. (Arie) van den Berg (eed), de heer C.G. (Cees) Lock (eed), de heer D.W.H. (Henri) van 

Bennekom (eed), de heer L.W. (Willem) Pors (eed), de heer W. (Wim) IJzerman (eed), mevrouw A. 

(Aafke) Ouwerkerk-Breedveld (eed), de heer H.J. (Erik) van Dijk (eed), mevrouw E. de Jager-Volker 

(eed), de heer M.P. van den Bout (verklaring en belofte) en de heer W. (Wim) de Ruiter (eed). 

 

4. Toespraak burgemeester 

De burgemeester feliciteert ieder raadslid van harte met het raadslidmaatschap en geeft aan dat er 

voor ieder raadslid een vaasje bloemen op tafel staat, dat meegenomen mag worden. 

In zijn toespraak gaat hij onder andere in op de uitslag van de verkiezingen, de regionale 

samenwerking en het samenspel met de inwoners en andere maatschappelijke partners. Specifiek 

gaat hij daarbij in op verbinden en onderling vertrouwen en de belangrijke rol die de gemeenteraad en 

het college daarin hebben. Daarnaast benoemt hij het belang van goede onderlinge verhoudingen en 

het hebben van respect voor elkaar. 
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Tot slot wenst de burgemeester ieder raadslid voor de aankomende samenwerking al het goede en 

Gods zegen toe.  

 

Na het opnemen van een film, waarin de nieuwe gemeenteraad zich voorstelt, is er voor iedereen 

gelegenheid om de raadsleden te feliciteren. 

 

5. Sluiting 

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en sluit de vergadering om 19.50 uur. 

 

 

Aldus vastgesteld in Het Debat en Het Besluit op 30 juni 2022. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop   

  


