
Perspectiefnota 2020-2023 (PvdA) 
 
Bij de invoering van de Omgevingswet wordt een belangrijke plaats ingeruimd voor 
(burger)participatie. Dat wordt ook een discussie binnen het nog op te stellen Raadsprogramma. 
De vraag is of we daar ook uit komen en het is wat bedenkelijk dat het deel “burger” in de nota 
tussen haakjes is gezet.  
De DUURZAAMHEID komt ook terug in het Raadsprogramma en wordt in onze gemeente op papier 
voortvarend aangepakt. In de praktijk zullen er echter nog grote problemen opduiken. 
Het Raadsprogramma zelf gaat nog niet erg snel, maar dat is voor ons een nieuw fenomeen en het 
zou al mooi zijn als we er gezamenlijk uitkomen. 
 
Er was nog al kritiek op de MAG, maar er is pas in 2019 echt gestart en terecht heeft de wethouder 
opgemerkt dat we het even moeten aanzien tot het volgende evaluatiemoment. 
 
Een goede zaak dat ook Hardinxveld-Giessendam een bijdrage wil leveren aan de snelfietsroute van 
Papendrecht tot Gorinchem. Kosten zijn nog niet bekend, maar voorlopig is voor 2020 een bedrag 
van € 100.000 ingepland. Van het recente overleg met de fietsersbond is mij nog geen informatie 
bekend. Overigens gaat het om een veilige en comfortabele route en het “snel” slaat niet op een 
route voor wielrenners. 
 
Uit het concept-Baggerplan (voorjaar 2019, overigens onvindbaar) blijkt dat er in de periode 2021 tot 
2024 jaarlijks geld nodig is voor de uit te voeren baggercyclus. Het College merkt zelf al op dat 
bekostiging uit de rioolheffing niet aan te bevelen is. Wij zouden daar ook absoluut op tegen zijn. Nu 
wordt voorgesteld de kosten (4 x € 217.000 is ca.€ 870.000) te dekken uit de verkoop van de Eneco-
aandelen (blz. 13). Bijna hetzelfde verhaal staat op blz. 25, al wordt daar voorgesteld om € 1.000.000 
te storten in de reserve Waterbeheerplan. 
Dit baggerplan omvat vermoedelijk de lokale watergangen en mogelijk de van het waterschap 
(WSRL) over te nemen watergangen. 
Los daarvan zal ook de haven periodiek moeten worden gebaggerd, maar dat bedrag zal niet bij deze  
kostenopgave zijn opgenomen. 
De hele gang van zaken rond de gemeentehaven, afschaffen of aanpassen, is voor de PvdA 
momenteel onduidelijk. Wij hopen daar binnenkort meer over te horen. 
 
Door toetreding tot Drechtsteden is er ruimte vrijgekomen in het gemeentehuis. Het ligt dan voor de 
hand om huisvestingsvragen vanuit Bibliotheek, Consultatiebureau, Servanda en Politie hierin te 
betrekken. Dat komt een efficiënter ruimtegebruik en een het contact tussen de organisaties ten 
goede. 
Het is zak dat dit snel geregeld wordt, want voor je het weet zit dit huis vol met arbeidsmigranten, 
wat volgens de geldende (bedenkelijke) normen, wel veel geld zou opleveren. 
Wat zijdelings wel de zorg voor zicht op deze migranten noodzaakt. 
 
Dat de gemeente zoekt naar een andere beheersvorm voor de beide sporthallen Appelgaard en 
Wielewaal lijkt logisch, maar gelukkig lijkt het College wel oog te hebben voor alle mogelijke risico’s 
en de gevolgen voor omwonenden. Op dat laatste werden wij recent ook door een inspreker 
opmerkzaam op gemaakt. 
 
 
 
 
 



Recent zijn vragen gesteld over de gemeentelijke visie op het zwemmen in o.a. de Merwede en de 
Giessen. Of dat nu gaat om de kwaliteit van het water of de gevaren van stroming (in de Giessen 
beperkt) was niet duidelijk, maar voorlopig lijkt de gemeente het zwemmen aldaar af te raden. 
Maar er wordt geen alternatief geboden, want in een deel van de zomer is er geen (buiten)zwembad 
beschikbaar! 
De TAB was destijds (bezuinigingsronde) tegen sluiting.  
Daarna is de TAB in het College gekomen en steeds was het de vraag wanneer er een plan zou komen 
om het buitenbad weer te openen. 
Echter, pas vlak voor verkiezingen kwam er een plan, dat helaas aan alle kanten rammelde. 
Nu, bijna 2 jaar verder, haken de betrokkenen af. 
Hoe nu verder? De wethouder heeft dit in onderzoek en hopelijk horen wij daar binnenkort iets van. 
De PvdA is voorstander van een dergelijk initiatief, maar het moet financieel wel haalbaar zijn en 
indien de gemeente risico loopt, moet daar voldoende zeggenschap tegenover staan. 
Nog een bedenkelijk punt m.b.t. het zwembad. 
De gemeente overweegt om voor de installatie van gas af te stappen en over te gaan op houtstoken. 
Dat is qua klimaatdoelen en milieuoverwegingen zeer bedenkelijk en het staat bovendien op 
gespannen voet met de onlangs aangenomen motie “houtstook”! 
 
Het College wil de cultuurhistorie van Hardinxveld-Giessendam behouden en toegankelijk laten zijn. 
In dat opzicht wil de PvdA toch ook even het monumentenbeleid noemen. 
 
De invoering van de nieuwe Omgevingswet wordt apart besproken en komt ook terug in het 
Raadsprogramma, dat daarom ruim vóór 1 januari 2021 gereed zou moeten zijn. 
 
Een goede ontsluiting voor het Oog (zowel voor bedrijventerrein als woningen) is voor dit gebied van 
groot belang. De Spoorweg moet daarvoor aangepast, maar de PvdA ziet in het verlengde daarvan 
geen oplossing in een lapmiddel als het aanpassen van de spoorwegovergang. Er moet naar en 
“echte” oplossing worden gezocht, bijvoorbeeld een tunneltje naar de Stationsstraat. Vlak naast het 
station zou dat mogelijk zijn, omdat de spoorlijn daar nog verhoogd ligt en een tunnel derhalve niet 
zo diep hoeft. 
Goede ontsluitingen zijn trouwens ook van groot belang voor IJzergieterij en Rokerij. 
Plan IJzergieterij + eventuele jachthaven + mogelijke waterbusaansluiting ontsluiten via de huidige 
smalle Rivierdijk en Peulenstraat-zuid, is geen oplossing. 
Om bij de Rokerij tegelijk dijkverbetering aan te pakken is een goede zaak, maar maak geen extra 
verkeersstroom over de Buurt. 
 
De PvdA heeft zorgen m.b.t. de burgerparticipatie. Ondanks de beweringen van de wethouder, is er 
grote maatschappelijke onrust rond IJzergieterij, Peulenstraat-zuid en Nieuweweg, niet alleen 
vanwege het plan IJzergieterij, maar omtrent de gehele verkeersafwikkeling in dit gebied. 
Dezelfde onrust is waarneembaar rond het plan Rokerij. 
In beide gevallen komen burgers met hele goede alternatieven, die op zijn minst het onderzoeken 
waard zijn, ongeacht hoe ver de gemeente met die plannen denkt te zijn. 
Natuurlijk is woningbouw voor onze gemeente, zeker in relatie tot de Groeiagenda, van groot belang, 
maar scheep de omwonenden niet op met de daaruit voortvloeiende ellende. 
Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden. 
Hoe het plan Middenwetering zal worden ingebracht, is nog even afwachten. Met name de discussie 
rond de ijsclub zou nog een punt kunnen zijn of worden. 
De herinrichting van de Nieuweweg (noord) lijkt echter in goed overleg met de bewoners plaats te 
vinden. 
Ook de discussie over het Peulenpark leek aanvankelijk een groot probleem te worden, maar dat lijkt 
inmiddels i.o.m. omwonenden tot een oplossing te komen. 
 



Het financieel perspectief is zorgelijk. Gesteld wordt dat de komende jaren meer aan de reserves 
wordt onttrokken, dan toegevoegd. Het lijkt dan wel of we steeds sluitende begrotingen hebben, 
maar in feite gaan we er simpelweg op achteruit. 
 
De verkoop van de Eneco-aandelen zou ca. € 10.000.000 moeten opbrengen. 
Uit de verdeling wordt voor schuldreductie € 4.000.000 voorgesteld, voor duurzaamheid € 2.500.000, 
voor het baggerplan € 1.000.000 en voor ruimtelijke ordening € 2.500.000. 
Dat lijkt een welkome inkomstenbron en een goede verdeling, maar er staat wel het vervallen van 
een jaarlijkse € 250.000 tegenover. 
 
Een merkwaardige zaak is het wegenbeheer buiten de bebouwde kom (met alle daaraan verbonden 
consequenties), dat toch al lange tijd een zaak van het waterschap was, nu ineens naar de 
gemeenten zou moeten worden overgeheveld. In feite veranderd er in principe niets, maar een 
ander (in dit geval meerdere gemeenten) wordt verantwoordelijk en de benodigde gelden (uit 
gemeentefonds en wegenheffing en een verhoogde OZB-heffing), moeten anders worden verdeeld, 
resp. worden geïnd. Ongetwijfeld zal dit per saldo voor de burger weer extra kosten opleveren.  
 
Het beleidsplan WMO valt deels onder de regio Drechtsteden, waar een herziening wordt uitgewerkt 
en lokaal is de MAG het beleidskader. Beide ontwikkelingen wachten we even af. 
 
Aangaande de Meicirculaire is voor 2019 het effect beperkt; voor 2020 en 2021 voordelig, maar voor 
de volgende jaren is er werk aan de winkel. 
 
De motie Philippo (beleidsindicatoren) kan door de PvdA worden ondersteund 
 
Motie CDA, afvalbrengstation 
In principe ook vanuit PvdA steun voor de CDA-motie omtrent de veiligheid van het 
afvalbrengstation, al is het instellen van een onderzoek niet direct een gemeentelijke taak. Mogelijk 
kan de motie worden aangepast, dat de gemeente zich weliswaar actief inzet voor een onderzoek, 
maar dit niet zelf zou moeten aansturen. 
 
Vanuit de rijksoverheid is er nu actie, om de wildgroei aan precarioheffingen voor nutsvoorzieningen 
weer terug te draaien, ofwel af te schaffen. De PvdA is het daar mee eens, maar wat betekent dat nu 
voor Hardinxveld-Giessendam. 
 
De hondenbelasting wordt landelijk steeds meer als een oneigenlijke belasting gezien, al wordt die in 
Vianen (in navolging van Leerdam en Zederik binnen Vijfheerenlanden) juist weer ingevoerd. 
Deze belasting vloeit in de algemene middelen, maar als die belasting al zou moeten blijven, zou het 
voor de hand liggen om daar een relatie te leggen met de aan voorzieningen en/of overlast 
verbonden kosten. 
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