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 Hardinxveld-Giessendam 

 

 
  

 

 

                                            Datum raadsvergadering: 19 september 2018 (Het Debat en Het Besluit) 

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

 

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 27 juni 2019 in het gemeentehuis 

van Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 19.35 uur; sluiting: 23.50 uur. 

 

Locatie: raadzaal 

 

Deel A – Het Debat 

 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Dirk Heijkoop    burgemeester/voorzitter. 

 

Benhard van Houwelingen; 

Liny de Jager; 

Jasper de Jong; 

Arjan Meerkerk; 

Robert Philippo; 

Wim de Ruiter MBA; 

Henk van Tilborg; 

Cor van Vliet; 

Peter aan de Wiel; 

Wim IJzerman; 

Timon van Zessen       raadsleden. 

 

Gert Maas; 

Koen Schouten        burgerleden.  

       

Trudy Baggerman; 

Theo Boerman        wethouders. 

 

Marissa de Ruiter MA       plv. griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:   14.  
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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 raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 16 mei 2019 

(deel A) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Debat op 16 mei 2019 (deel A) ongewijzigd vast. 

 

4. Vragenkwartiertje 

Er worden geen vragen gesteld tijdens het Vragenkwartiertje. 

 

5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
Burgemeester Heijkoop informeert de raad dat de regiovoorzitter, de heer Kolff, in de landelijke 

brandweerorganisatie de portefeuille 'brandweer' heeft gekregen voor het hele land. Uitdaging ligt in 

de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), die ook van toepassing is op de 

vrijwilligers van de brandweer. 

WAS-palen 
Burgemeester Heijkoop geeft aan dat de luchtsirenes, de zgn. WAS-palen, op termijn worden 

uitgeschakeld. Mede door het toenemende aantal alternatieve alarmmethoden zoals NL-Alert. Met 

name vanuit onze regio wordt hier kritiek op geuit, omdat NL-Alert nog niet goed werkt en nog niet 

betrouwbaar is. 

112-storing 
Burgemeester Heijkoop spreekt zijn dank uit naar de vrijwilligers die zich hebben ingezet bij de 

landelijke 112-storing. Er wordt nog een inventarisatie gemaakt van gemiste meldingen, maar 

vooralsnog heeft de storing geen grote gevolgen gehad voor deze gemeente. 

 

6. Jaarstukken 2018 

De voorzitter geeft een toelichting op de werkwijze. Vervolgens geeft hij het woord aan de heer De 

Ruiter. 

 

De heer De Ruiter geeft als voorzitter van de Auditcommissie een toelichting op het ontbreken van het 

accountantsverslag en de controleverklaring. De accountant is nog bezig met het afronden van het 

dossier. Als de accountant op dit moment een verklaring af zou geven dan zou dat een verklaring met 

beperking zijn. Omdat de organisatie ervan overtuigd is dat er nog zaken aangetoond kunnen worden 

om toch tot een goedkeurende controleverklaring te komen, heeft de organisatie om een week extra 

tijd gevraagd. De organisatie doet er alles aan om bij de accountant extra bewijsmateriaal voor 
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prestatielevering aan te leveren en zo binnen de gehanteerde tolerantiegrenzen te komen, met als 

resultaat een goedkeurende controleverklaring. 

 

De heer Van Tilborg (T@B) vraagt of dit nog gevolgen heeft voor de besluitvorming. 

 

De voorzitter zegt dat het debat over de jaarstukken kan plaatsvinden, maar dat het besluit tijdens Het 

Besluit op 4 juli genomen zal worden. 

 

Wethouder Boerman licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden en ontraadt 

namens het college van B&W het aangekondigde amendement 'Toekomst reserve sociaal domein' 

van het CDA, die mede wordt ingediend door de PvdA en de Fractie Philippo. 

Eerste termijn 
De heren Van Zessen (CDA), IJzerman (ChristenUnie), Philippo (Fractie Philippo), mevrouw De 

Jager-Volker (PvdA) en de heren De Jong (SGP) en Van Tilborg (T@B) blikken - in deze volgorde - 

aan de hand van de jaarstukken terug op 2018, waarbij de heer Van Zessen een toelichting geeft op 

het amendement 'Toekomst reserve sociaal domein' van het CDA, die mede wordt ingediend door de 

PvdA en de Fractie Philippo. 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor tien minuten. 

 

De voorzitter heropent de vergadering. 

Tweede termijn 

Wethouder Boerman reageert namens het college van B&W op de inbreng van de woordvoerders, 

waarin hij toezegt aan de raad voor te leggen hoe om te gaan met de reserve Sociaal Domein. 

 

De heer Philippo (Fractie Philippo) stelt wethouder Boerman een aanvullende vraag. De wethouder 

beantwoordt de vraag. 

 

De heren Van Zessen (CDA), IJzerman (ChristenUnie), Philippo (Fractie Philippo), mevrouw De 

Jager-Volker (PvdA) en de heren De Jong (SGP) en Van Tilborg (T@B) debatteren met elkaar over 

het aangekondigde amendement 'Toekomst reserve sociaal domein' van het CDA, die mede wordt 

ingediend door de PvdA en de Fractie Philippo. 

 

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

raadsvoorstel ‘Jaarstukken 2018' naar Het Besluit op 4 juli 2019. 

 

De heer Philippo (Fractie Philippo) en Van Zessen (CDA) stellen de voorzitter nog diverse vragen. De 

voorzitter beantwoordt de vragen en adviseert de heer Van Zessen (CDA) om nog kritisch naar het 

vermelde bedrag in het aangekondigde amendement te kijken.  

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 15 minuten. 

 

De voorzitter heropent de vergadering. 

 

7. Lokale paragraaf Wonen gemeente Hardinxveld-Giessendam 

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

 

De heer Maas (PvdA) kondigt een motie aan tegen het beleid van wethouder Baggerman. Na de 

reactie van de wethouder bepaalt de PvdA welk gewicht de motie krijgt. De heer Maas vraagt hier op 

voorhand een schorsing voor aan. Daarnaast kondigt de heer Maas namens zijn fractie een motie 
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'Herinvoering 30% norm nieuwbouwwoningen' aan. Deze motie is gewijzigd ten opzichte van de 

eerder verspreide versie. 

 

De heren Maas (PvdA), Schouten (SGP), Van Zessen (CDA), Van Vliet (ChristenUnie), Van 

Houwelingen (T@B) en Philippo (Fractie Philippo) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel en de 

aangekondigde moties van de PvdA. 

 

De voorzitter schorst de vergadering omdat er een brandlucht in de Raadzaal waargenomen wordt. 

 

De voorzitter heropent de vergadering na vijf minuten. 

 

Wethouder Baggerman reageert op de inbreng van de woordvoerders, waarin zij toezegt bereid te zijn 

iets te willen doen met de genoemde aantallen van de ChristenUnie en het actieplan van de heer Van 

Houwelingen (T@B). 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor vijf minuten, zodat de heer Maas (PvdA) met zijn 

fractiegenoten kan bespreken welk gewicht er aan de aangekondigde motie wordt toegekend. 

 

De voorzitter heropent de vergadering. 

 

De heer Maas (PvdA) kondigt namens zijn fractie een motie van treurnis aan tegen wethouder 

Baggerman en licht deze toe. 

 

De heren Van Vliet (ChristenUnie), Van Zessen (CDA), Schouten (SGP), Van Houwelingen (T@B) en 

Philippo (Fractie Philippo) reageren op de aangekondigde motie van treurnis van de PvdA. 

 

Wethouder Baggerman reageert op de aangekondigde motie 'Herinvoering 30% norm 

nieuwbouwwoningen' van de PvdA. Zij geeft aan dat het helder is wat de raad wil: organisch en 

flexibel bouwen naar behoefte. Zij zegt toe dat ze dit uit gaat voeren. 

 

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

raadsvoorstel 'Lokale paragraaf Wonen gemeente Hardinxveld-Giessendam' naar Het Besluit van 

dezelfde avond. 

 

8. Jaarrekeningen 2018 en begrotingen 2020 van 

gemeenschappelijke regelingen 

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

 

De heer Van Zessen (CDA), mevrouw De Jager-Volker (PvdA) en de heren Meerkerk (SGP), Van 

Tilborg (T@B) en Philippo (Fractie Philippo) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel, waarbij de 

heer Philippo (Fractie Philippo) mede namens de fracties CDA en PvdA een amendement 'Zienswijze 

begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden' aankondigt en licht deze toe. 

 

De heren Van Zessen (CDA), Meerkerk (SGP), Aan de Wiel (ChristenUnie) reageren op het 

aangekondigde amendement van de Fractie Philippo, die mede wordt ingediend door de fracties CDA 

en PvdA. 

 

Wethouder Baggerman reageert op de inbreng van de woordvoerders. 

 

Wethouder Boerman ontraadt namens het college van B&W op het aangekondigde amendement van 

de Fractie Philippo, die mede wordt ingediend door de fracties CDA en PvdA. 
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De heer Philippo (Fractie Philippo) stelt wethouder Boerman nog een aanvullende vraag. 

 

Wethouders Boerman en Baggerman reageren op de vraag van de heer Philippo (Fractie Philippo). 

 

De heer Van Zessen (CDA) vraagt om een schorsing om het amendement 'Zienswijze begroting 2020 

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden' te bespreken. 

De voorzitter schorst de vergadering voor vijf minuten. 

 

De voorzitter heropent de vergadering. 

 

De heer Van Zessen (CDA) geeft mede namens de fracties Philippo en PvdA aan dat het 

amendement 'Zienswijze begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden' niet zal worden 

ingediend. 

 

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;        

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:      4.  

 

Met kennisgeving afwezig is: 

Geen. 
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9. Heropening 

De voorzitter opent Het Besluit om 23.40 uur. 

 

10. Vaststellen agenda van Het Besluit 

De voorzitter deelt mede dat het slotgebed wordt uitgesproken in het besloten deel.  

 

Vervolgens stelt hij voor: 

 de behandeling van de Jaarstukken 2018 (agendapunt 12) te verdagen naar Het Besluit op 4 

juli 2019 en  

 de agendapunten 20 'Wijziging gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie 

Reinigingsdienst Waardlanden' en 21 'Toetreding gemeente Vijfheerenlanden tot de 

gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlandenen' 

met elkaar te wisselen, zodat de behandeling van deze onderwerpen technisch klopt. 

 

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

 

11. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 16 mei 2019 

(deel B) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Besluit op 16 mei 2019 ongewijzigd vast. 

 

12. Jaarstukken 2018 

Bij het vaststellen van de agenda is besloten dit onderwerp te verdagen naar Het Besluit op 4 juli 

2019. 

 

13.  Lokale paragraaf Wonen gemeente Hardinxveld-Giessendam 

De heer Van den Bout (PvdA) legt een stemverklaring af en geeft aan dat zijn fractie tegen het 

raadsvoorstel stemt.  

 

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 concept 'Lokale paragraaf Wonen gemeente Hardinxveld-Giessendam', exclusief 

hoofdstuk 7 Uitvoeringsprogramma, vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 'Nota 

Wonen 2012-2022 gemeente Hardinxveld-Giessendam, eerste partiële herziening'; 

2. kennis te nemen van hoofdstuk 7 'Uitvoeringsprogramma' uit de concept 'Lokale paragraaf 

Wonen gemeente Hardinxveld-Giessendam. 

 

Met de kanttekening dat de PvdA tegen het voorstel heeft gestemd. 
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13 a. Motie 'Herinvoering 30% norm nieuwbouwwoningen' 

De heer Van den Bout (PvdA) overhandigt de motie 'Herinvoering 30% norm nieuwbouwwoningen' en 

de motie van treurnis tegen het beleid van wethouder Baggerman aan de voorzitter.  

 

De motie 'Herinvoering 30% norm nieuwbouwwoningen' luidt als volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 27 juni 2019 

 

Constaterende dat: 

 Op basis van het gezamenlijk woningmarktonderzoek van corporaties en gemeenten,         

uitgevoerd door RIGO, Drechtsteden-breed krimp van de sociale voorraad niet langer             

opportuun is. 

 

 De aanname dat voor de sociale woningvoorraad wordt uitgegaan van een stand-still-                 

principe en toename van de woningvoorraad geheel in de dure sector en het                

middensegment terecht moet komen niet reëel is. 

 

 In het RIGO-onderzoek de groeiambitie om de totale woningvoorraad binnen de                  

Drechtsteden met 25.000 woningen te laten groeien niet is meegenomen. 

 

 In 2017 de regionale woonvisie “Goed wonen in de Drechtsteden 2017-2031” is vastgesteld 

 

 De gezamenlijke woningcorporaties inclusief ‘Fien Wonen’ als belanghebbende partijen              

hierover op 28 september 2017  een gezamenlijk advies over hebben uitgebracht. 

 

 De zorgen over de beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen, behoud en                  

versterking van gedifferentieerde en sterke wijken en het huisvesten van kwetsbare                   

groepen als gezamenlijke opgave ook door Fien wonen wordt gedeeld en in het                   

boven vermeld advies onderschreven. 

 

 Het College van B&W van Hardinxveld-Giessendam een brief heeft ontvangen op                  

12 september 2017 van Stichting-Huurders-Participatieraad Trivire betreffende een reactie                  

op Woningmarktonderzoek Drechtsteden 2016-2031 (RIGO) en de volkshuisvestelijk                   

opgave. 

 

 Bovengenoemde brief met belangrijke informatie hierover klaarblijkelijk niet met de           

gemeenteraad is gedeeld.  

 

 Ook het advies van de gezamenlijke woningcorporaties gedaan op 28 september 2017 over 

de “Woonvisie regio Drechtsteden en Hardinxveld-Giessendam’ niet met de gemeenteraad                   

is gedeeld. 

 

 Ook een brief van de gezamenlijke woningcorporaties die verstrekt is in mei 2018 aan alle                  

gemeenteraden binnen De Drechtsteden, is niet met de gemeenteraad van Hardinxveld-                 

Giessendam gedeeld. De brief vermeld o.a. de zorgen over het tekort aan sociale huur-                 

woningen Drechtsteden breed. Ook deze brief wordt mede onderschreven door                  

woningbouwcorporatie ‘Fien Wonen’ uit Hardinxveld-Giessendam. 

 

 Ook de huurdersraad Hardinxveld-Giessendam inmiddels meermalen heeft aangegeven dat                  

er onvoldoende goedkope sociale huurwoningen beschikbaar zijn. 
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Overwegende dat: 

 In de programmabegroting 2019-2022 nauwelijks rekening is gehouden om invulling te                 

geven aan de steeds stijgende vraag naar sociale koop- en huurwoningen. 

 

 Bij het groeien van de woningvoorraad met 25.000 woningen binnen de GRD, de vraag naar                 

sociale huurwoningen proportioneel mee groeit. 

 

 Het wenselijk is dat de gemeenteraad, gezien de ontwikkelingen die effect hebben op de                 

woningmarkt binnen onze gemeente, sturing geeft aan de bouw  van sociale koop- en                 

huurwoningen.  

 

Roept het college op: 

 Rekening te houden met de woonwens van alle burgers. 

 

 Bij nieuwbouwprojecten zowel goedkope sociale woningbouw als woningen in de duurdere 

sector naast elkaar te realiseren 

 

 De 30% norm voor sociale woningbouw met onmiddellijke ingang als uitgangspunt te 

herinvoeren, tenzij er valide argumenten zijn bij een specifiek project hiervan af te wijken. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

                    

Bijlagen:    1. Brief Afhandeling zienswijzen externen Woonvisie Drechtsteden 

                    2.  Brief 12 september 2017 Stichting Huurders Participatieraad  

                    3.  Brief 28 september 2017 Trivire                                      

                    4.  Brief  23 mei 2018 Woonkracht 10 

 

Namens de PvdA fractie, 

Liny de Jager  

 

De voorzitter brengt de motie 'Herinvoering 30% norm nieuwbouwwoningen' in stemming en 

concludeert dat de motie is verworpen met 4 stemmen voor (PvdA: 2 en CDA: 2) en 13 stemmen 

tegen (T@B: 4, SGP: 4, ChristenUnie: 4 en Fractie Philippo: 1). 

 

13 b. Motie van treurnis 

Vervolgens brengt de voorzitter de motie van treurnis in stemming. De motie luidt als volgt: 

 

Onderwerp: wethouder Baggerman 

 

De gemeenteraad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, in vergadering bijeen op 27 juni 2019, 

gehoord de beraadslagingen,  

 

Constaterende dat: 

1. Het college van B&W Hardinxveld-Giessendam op 12 september 2017 een brief heeft 

ontvangen van Stichting-Huurdersraad-Participatieraad Trivire betreffende een reactie op 

Woningmarktonderzoek Drechtsteden (RIGO) en de volkshuisvestelijke opgave. Waarin o.a. 

vermeld staat dat de eerder gestelde afname zich heeft omgebogen naar een toename van 

de behoefte naar sociale voorraad. 

 

2. Het college van B&W reeds op 28 september 2017 op de hoogte moet zijn geweest van het 

advies van de gezamenlijke woningcorporaties over de 'Woonvisie regio Drechtsteden en 

Hardinxveld-Giessendam' waarin zorgen worden geuit om een tekort van voldoende sociale 
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huurwoningen. Ook woningcorporatie Omnivera en later Fien wonen uit Hardinxveld-

Giessendam onderschrijven deze zorgen. 

3. De wethouder reeds in 2017 deel uitmaakte van het college van B&W. en kennisgenomen 

moet hebben van de ingezonden brieven gericht aan het college van B&W betreffende de 

adviezen van de gezamenlijke woningcorporaties. 

 

4. alle woningbouwcorporaties binnen de Drechtsteden rond mei 2018 in hun eigen gemeente 

een brief heeft gezonden aan de gemeenteraden aldaar met het gezamenlijk advies met daar 

o.a. in vermeld de zorgen om een tekort van voldoende huurwoningen. Dit alleen niet in 

Hardinxveld-Giessendam  is gebeurd. 

 

5. De wethouder in 2018 meermalen overleg heeft gevoerd met Fien wonen betreffende de 

Prestatieafspraken. En zodoende heb moeten weten dat er een advies van de gezamenlijke 

woningbouwcorporaties lag die ook van belang was voor de gemeente Hardinxveld 

Giessendam. 

 

6. Reeds in 2017 Hardinxveld-Giessendam zowel bestuurlijk als ambtelijk al volop deelnam in 

de regionale samenwerking van het Drechtstedenbestuur tot ambtelijke overleggen over de 

woonvisie 

  

7. De reacties van de wethouder  tijdens raadsvergadering de ontmoeting van respectievelijk 

11april en 6 juni 2019 waarin ze stelselmatig ontkende op de hoogte te zijn van de brief en 

advies, haar uitleg niet geloofwaardig is. 

 

8. De wethouder  essentiële informatie niet heeft gedeeld met de gemeenteraad die moet 

beslissen over de inhoud van de lokale woonparagraaf. 

 

9. De samenwerking en lokale verhouding tussen gemeente, corporatie 'Fien Wonen" en 

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam verstoord is. 

 

Overwegende dat: 

1. De huidige gemeenteraad reeds in 2018 essentiële informatie had moet hebben en het debat 

had moeten kunnen voeren over de veranderde inzichten van de woningcorporaties en 

huurdersraden. 

 

2. De verantwoordelijk wethouder de informatie betreffende de adviezen van corporaties en 

huurdersraden niet met de gemeenteraad heeft gedeeld. 

 

De gevolgen van het niet beschikbaar stellen van de informatie aan de raad en er nu mogelijk 

een geheel andere invulling aan de lokale woonparagraaf wordt gegeven. 

 

3. De verstoorde verhouding tussen gemeente, woningcorporatie 'Fien Wonen' en huurdersraad 

Hardinxveld-Giessendam geen recht doet aan de uitgangspunten van de woningwet, die o.a. 

bedoelt zijn om voldoende sociale woningbouw  in de volkshuisvestelijke  opgave te 

verankeren. 

 

Spreekt uit: 

treurnis over het beleid van de wethouder wonen en ruimtelijke ordening en roept haar op Informatie 

tijdig met de gemeenteraad te delen, teneinde het vertrouwen weer te herstellen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie PvdA, 

Max v/d Bout 

Liny de Jager 
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De voorzitter concludeert dat de motie van treurnis is verworpen met 2 stemmen voor (PvdA: 2) en 15 

stemmen tegen (T@B: 4, SGP: 4, ChristenUnie: 4, CDA: 2 en Fractie Philippo: 1).  

 

14. Jaarrekeningen 2018 en begrotingen 2020 van 

gemeenschappelijke regelingen 

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

het voorstel: 

 

1. kennis te nemen van de jaarrekeningen 2018 en de begrotingen 2020 van de GR 

Drechtsteden, Dienst Gezondheid & Jeugd, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Gevudo/HVC, Reinigingsdienst Waardlanden, GR 

Bureau Openbare Verlichting en Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en 

Waardebepaling (SVHW); 

2. de zienswijzes bij de jaarrekeningen/begrotingen van de GR Drechtsteden, Dienst 

Gezondheid & Jeugd, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Waardlanden vast te stellen. 

 

15. Herziening Bouwverordening 

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

het voorstel: 

 

de voorgestelde wijzigingen van de Bouwverordening vast te stellen. 

 

16. Vaststelling bestemmingsplan "Buitendams 301-307" 

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

het voorstel: 

 

1. de ingediende zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan "Buitendams 301-307" gegrond 

te verklaren, onder verwijzing naar de motivering in de zienswijzennota, d.d. 3 mei 2019; 

2. het bestemmingsplan “Buitendams 301-307" gewijzigd vast te stellen; 

3. geen Milieu Effect Rapportage (MER) op te stellen voor het bestemmingsplan "Buitendams 

301-307". 

 

17. Urgentieverordening regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

gemeente Hardinxveld-Giessendam 

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

het voorstel: 

 

in te stemmen met de urgentieverordening van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 

  



 

 

- 12 - 

18. Aanvraag Vangnetuitkering 2018 

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

het voorstel: 

 

in te stemmen met de verklaring van het college, waarin het college aangeeft dat er maatregelen zijn 

getroffen om het tekort op het BUIG-budget te reduceren. 

 

19. Voorstel tot zesde wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

Dienst Gezondheid & Jeugd 

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

het voorstel: 

 

het college toestemming te geven om de tekst van de zesde wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Dienst Gezondheid & Jeugd vast te stellen. 

 

20. Toetreding gemeente Vijfheerenlanden tot de 

gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie 

Reinigingsdienst Waardlanden 

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

het voorstel: 

 

in te stemmen met het toetreden van de gemeente Vijfheerenlanden als deelnemer van de 

gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden per 1 juni 

2019. 

 

21. Wijziging gemeenschappelijke regeling 

bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden 

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

het voorstel: 

 

1. in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden vanwege de toetreding van de 

nieuwe gemeente Molenlanden en de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. 

2. de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden 

aan te passen overeenkomstig bijgevoegd wijzigingsbesluit. 

 

 

22. Invullen rekenkamerfunctie in Hardinxveld-Giessendam 

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

het voorstel: 

 

1. in te stemmen met de invulling van de rekenkamerfunctie in Hardinxveld-Giessendam middels 

het directeurenmodel 'Alles geregeld' van Necker van Naem; 
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2. mevrouw H. (Hélène) van Rijnbach- de Groot als directeur van de rekenkamerfunctie zoals 

verwoord in beslispunt 1 te benoemen met ingang van 1 juli 2019 voor een periode van 3 jaar; 

3. de huidige rekenkamercommissie te laten fungeren als begeleidingscommissie voor het 

voorbereiden van een dienstverleningsovereenkomst, een verordening en een protocol die na 

de zomer worden voorgelegd aan de gemeenteraad; 

4. af te wijken van de procedures ingevolge het inkoop- en aanbestedingsbeleid gelet op de 

specifieke opdracht en de bijzondere directeursfunctie. 

 

23. Sluiting 

De voorzitter zegt dat het slotgebed in het besloten deel wordt uitgesproken en schorst de vergadering 

om 23.50 uur voordat er verdergegaan wordt met Het besloten Debat en Besluit. 

 

 

Deel A: 

 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 19 september 2019. 

 

De plv. griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Marissa de Ruiter MA      Peter aan de Wiel 

       

 

Deel B: 

 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 19 september 2019. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


