gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Datum raadsvergadering: 8 november 2018 (Het Debat en Het Besluit)
Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit)
Concept-besluitenlijst van Het Debat en Besluit op donderdag 20 september 2018 in het gemeentehuis
van Hardinxveld-Giessendam.
Aanvang: 19.30 uur; sluiting: 22.05 uur.
Locatie: Raadzaal

Deel A – Het Debat

Aanwezige woordvoerders zijn:
Wim de Ruiter MBA

voorzitter.

Arie van den Berg;
Max van den Bout;
Dick Fijnekam;
Benhard van Houwelingen;
Liny de Jager;
Arjan Meerkerk;
Robert Philippo;
Cor van Vliet;
Timon van Zessen

raadsleden.

Paul Hoogstraten;
Koen Schouten

burgerleden.

Dirk Heijkoop
Trudy Baggerman;
Theo Boerman;
Jan Nederveen

burgemeester.

Marissa de Ruiter MA

plv. griffier.

Aantal aanwezige belangstellenden:

6.

wethouders.

1. Opening
De voorzitter opent Het Debat om 19.35 uur en spreekt het ambtsgebed uit. Vervolgens wordt er een
minuut stilte in acht genomen om de slachtoffers van het treinongeval in Oss te herdenken.
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder de heren Kolff (voorzitter
Drechtraad) en Van den Wijngaart (algemeen directeur/secretaris Drechtsteden), die aanwezig zijn voor
een kennismaking met de gemeenteraad (agendapunt 4).

2. Vaststellen agenda van Het Debat
De raad stelt de agenda ongewijzigd vast.

3. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het openbare en besloten
Debat op 28 juni 2018 en Het Debat op 4 en 5 juli 2018 (deel A)
De raad stelt de concept-besluitenlijsten van Het openbare en besloten Debat op 28 juni 2018 en Het
Debat op 4 en 5 juli 2018 (deel A) ongewijzigd vast.

4. Kennismaking met voorzitter Drechtraad, dhr. mr. W. Kolff
De heer Kolff, voorzitter van de Drechtraad en burgemeester van Dordrecht, stelt zich door middel van
een persoonlijk verhaal aan de gemeenteraad voor.
Vervolgens stellen de heren Meerkerk (SGP), Van Zessen (CDA), Van den Bout (PvdA), Van Vliet
(ChristenUnie) en Philippo (T@B) hem diverse vragen die hij een voor een beantwoordt.

5. Vragenkwartiertje
CDA
De heer Van Zessen (CDA) stelt een vraag over de groenvoorziening bij de herinrichting van de Juliana
van Stolbergstraat.
Wethouder Boerman beantwoordt de vraag van de heer Van Zessen.
De heer Van Zessen reageert op de beantwoording van de wethouder.

6. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen
Commissie Deetman
Naar aanleiding van een samenkomst van de commissie Deetman deelt burgemeester Heijkoop
informatie op basis van de verspreide notitie.
De heer Philippo (T@B) stelt naar aanleiding van de notitie een aantal vragen die beantwoord worden
door de burgemeester.

-2-

De heer Philippo (T@B) vraagt wat de reactie was op de brief d.d. 5 juli 2018 van de raad aan de
commissie Deetman. De burgemeester zegt toe deze vraag later te beantwoorden.

Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ
Wethouder Baggerman geeft een terugkoppeling van informatie uit de Dienst Gezondheid en Jeugd.
De dienst heeft een brief ontvangen van de provincie over het afwijken van de middelen met betrekking
tot de begroting. De provincie heeft haar zorgen uitgesproken.
De heer Meerkerk (SGP) stelt een aanvullende vraag die beantwoord wordt door wethouder
Baggerman.

PFOA/GenX
Wethouder Nederveen deelt mede dat er vanuit de regio een brief is verzonden naar het ministerie met
de vraag om landelijk beleid. Bedrijven hebben namelijk last van een afvoerverbod voor vervuilde grond.
Dit kan leiden tot vertraging in bouw- en ontwikkelprocessen.

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Wethouder Boerman geeft aan dat de gemeente Westvoorne toetreedt tot de SVHW en de gemeente
Zederik en Molenlanden uittreden.
Vervolgens gaat hij in op de waarde van zonnepanelen die bij de bepaling van de WOZ-waarde een rol
gaat spelen. Deze problematiek speelt in 2019 nog niet, omdat de SVHW er nog niets mee doet.
De heer Van Houwelingen stelt een vraag die beantwoord wordt door wethouder Boerman.

7. Zienswijze begrotingswijziging 2018 Serviceorganisatie Jeugd
ZHZ
Wethouder Baggerman licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden.
De heer Van Vliet (ChristenUnie) kondigt een amendement 'Aanvulling zienswijze begrotingswijziging
2018 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ' aan.
Vervolgens debatteren de heren Fijnekam (T@B), Van Zessen (CDA), Van Vliet (ChristenUnie), Van
den Berg (SGP) en mevrouw De Jager (PvdA) over het raadsvoorstel en het aangekondigde
amendement.
De voorzitter concludeert dat na beraadslagingen wordt ingestemd met het doorgeleiden van het
raadsvoorstel 'Zienswijze begrotingswijziging 2018 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ' naar Het Besluit van
dezelfde avond.
De voorzitter schorst de vergadering voor tien minuten.

8. Sportagenda 2018 -2022
Wethouder Nederveen licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden.
De heren Schouten (SGP), Van Zessen (CDA), Van Vliet (ChristenUnie), Hoogstraten (T@B) en Van
den Bout (PvdA) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel.
De voorzitter concludeert dat na beraadslagingen wordt ingestemd met het doorgeleiden van het
raadsvoorstel 'Sportagenda 2018-2022' 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;
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;
Wim IJzerman;
Timon van Zessen

raadsleden.

Trudy Baggerman;
Jan Nederveen

wethouders.

Annemarie van der Ploeg

griffier.

Aantal aanwezige belangstellenden:

5.

Met kennisgeving afwezig zijn:
Kor Nederveen;
Peter aan de Wiel

raadsleden.

Theo Boerman

wethouder.
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9. Heropening
De voorzitter opent Het Besluit om 21.55 uur en geeft aan dat de heren Nederveen (T@B), Aan de Wiel
(ChristenUnie) en Boerman (wethouder) met kennisgeving afwezig zijn.

10. Vaststellen agenda van Het Besluit
De raad stelt de agenda van Het Besluit ongewijzigd vast.

11. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het openbare en besloten
Besluit op 28 juni 2018 en Het Besluit op 4 en 5 juli 2018 (deel B)
De raad stelt de concept-besluitenlijsten van Het openbare en besloten Besluit op 28 juni 2018 en Het
Besluit op 4 en 5 juli 2018 (deel B) ongewijzigd vast.

12. Zienswijze begrotingswijziging 2018 Serviceorganisatie Jeugd
ZHZ
De heren Van den Berg (SGP) en Van Vliet (ChristenUnie) leggen een stemverklaring af.
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel in te stemmen met de zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging 2018
Serviceorganisatie Jeugd.

13. Sportagenda 2018-2022
De heer Meerkerk (SGP) legt een stemverklaring af.
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen in meerderheid (CDA: 2;
ChristenUnie: 3, PvdA: 2 en T@B: 4 voor en SGP: 4 tegen) akkoord gaat met het voorstel in te stemmen
met de ‘Sportagenda 2018-2022 gemeente Hardinxveld-Giessendam'.

14. Verordening
commissie
bezwaarschriften
aanwijzingsbesluit ambtelijk horen

2018

en

De heer Meerkerk (SGP) legt een stemverklaring af.
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel:
1. de 'Verordening commissie bezwaarschriften 2018' vast te stellen;
2. de 'Verordening commissie bezwaarschriften' vastgesteld op 1 januari 2011 in te trekken;
3. het 'aanwijzingsbesluit ambtelijk horen' vast te stellen.
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15. Openbaar verklaren wegen
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel de volgende wegen op grond van artikel 4, lid 1 sub III, van de Wegenwet, openbaar te verklaren
op de dag na publicatie: Gieser Wildeman, Brederode, Goudreinet, Fruitpad, Groninger Kroon, Morel,
Glorie van Holland, Touwslagerij.

16. Wijziging samenstelling diverse commissies door overdracht
fractievoorzitterschap ChristenUnie
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel:
1. de plaats van Jan Nederveen in te laten nemen door:
 Peter aan de Wiel als lid van de agendacommissie;
 Cor van Vliet als plv. lid van de auditcommissie;
 Willem Pors als plv. lid van de Drechtraad;
 Wim IJzerman als plv. lid van de rekenkamercommissie;
2. de plaats van Cor van Vliet in te laten nemen door Wim IJzerman als lid van de auditcommissie.

17. Wijziging plaatsvervangend lid Drechtraad namens T@B
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel:
de aanwijzing als plaatsvervangend lid van de Drechtraad van de heer Benhard van Houwelingen in te
trekken en de heer Dick Fijnekam in zijn plaats voor te dragen als plaatsvervangend lid voor de fractie
T@B van de Drechtraad.

18. Sluiting
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en sluit de vergadering om 22.05 uur.
Deel A:
Aldus vastgesteld in Het Debat op 8 november 2018.
De plv. griffier,

De voorzitter,

Annemarie van der Ploeg

Dirk Heijkoop

Deel B:
Aldus vastgesteld in Het Besluit op 8 november 2018.
De griffier,

De voorzitter,

Annemarie van der Ploeg

Dirk Heijkoop
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