
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 
       

 

Datum raadsvergadering: 23 april 2020 (Het Debat en Het Besluit) 

Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 9 (Het Besluit) 

 

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 20 februari 2020 in het 

gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 19.30 uur; sluiting: 20.40 uur. 

 

Locatie: Raadzaal 

 

Deel A – Het Debat 

 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Peter aan de Wiel       voorzitter. 

 

Max van den Bout; 

Dick Fijnekam; 

Liny de Jager- Volker; 

Arjan Meerkerk; 

Robert Philippo; 

Willem Pors; 

Timon van Zessen       raadsleden. 

 

Dirk Heijkoop        burgemeester. 

Trudy Baggerman; 

Theo Boerman         wethouders. 

 

Marissa de Ruiter MA       plv. griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      6. 

  



 - 2 - 

1. Opening 

De voorzitter opent Het Debat om 19.30 uur en spreekt het ambtsgebed uit.  

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

De heer Philippo geeft aan dat hij geen debat hoeft te voeren over agendapunt 8. 'Begrotingswijziging 

2019 Reinigingsdienst Waardlanden'. Dit onderwerp kan hierdoor direct in Het Besluit worden 

behandeld. 

 

De heer Fijnekam (T@B) heeft aangegeven dat zijn fractie geen debat hoeft te voeren over agendapunt 

6. 'Zienswijze Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 Dienst Gezondheid & Jeugd'. Omdat de fracties Philippo 

en PvdA wel willen debatteren, blijft het onderwerp op de agenda van Het Debat. 

 

De heer Van Zessen (CDA) geeft aan dat hij graag het woord wil voeren bij agendapunt 6 'Zienswijze  

Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 Dienst Gezondheid & Jeugd'.  

 

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

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het openbare en besloten 

Debat op 23 januari 2020 (deel A) 

De raad stelt de concept-besluitenlijsten van Het openbare en besloten Debat op 23 januari 2020 (deel 

A) ongewijzigd vast. 

 

4. Vragenkwartiertje 

Enquête NOS over aanwezigheid van loden waterleidingen  
De heer Philippo (Fractie Philippo) stelt een vraag over de door de gemeente ontvangen enquête van 

de NOS over de aanwezigheid van loden waterleidingen in gemeentelijke gebouwen. 

 

Wethouder Baggerman beantwoordt de vraag van de heer Philippo. 

 

De heer Philippo (Fractie Philippo) maakt een afsluitende opmerking. 

Particuliere bomenkap op De Rokerij in Boven-Hardinxveld  
Mevrouw De Jager- Volker (PvdA) stelt een vraag over particuliere bomenkap op De Rokerij in Boven-

Hardinxveld. 

 

Wethouder Boerman beantwoordt de vraag van mevrouw De Jager- Volker (PvdA).  

 

De heer Van Zessen (CDA) en mevrouw De Jager- Volker (PvdA) reageren op wethouder Boerman. 

 

Wethouder Boerman reageert op hun inbreng. 

  

Mevrouw De Jager- Volker (PvdA) maakt een afsluitende opmerking.  

Motie vuurwerkgebruik PvdA 
De heer Philippo (Fractie Philippo) vraagt naar aanleiding van de eerder door de fractie PvdA ingediende 

motie over vuurwerkgebruik of zij blij zijn met de voorgenomen beleidsmaatregelen van het kabinet.  
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De heer Van den Bout (PvdA) geeft aan dat zijn fractie blij is met het aanscherpen van het 

vuurwerkbeleid, maar minder verheugd is met de intentie om vuurwerkverkopers schadeloos te gaan 

stellen. 
 

5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

Monument Merwedegijzelaars en collegeconferentie DS 
Burgemeester Heijkoop informeert de raad over de gezamenlijke onthulling van de drie monumenten 

voor de Merwedegijzelaars op 16 mei 2020. 

 

Vervolgens geeft hij een korte impressie van de collegeconferentie Drechtsteden, die heeft 

plaatsgevonden op 14 februari 2020. De informatie over de conferentie wordt ook per mail aan de raad 

toegezonden en besproken in het eerstvolgende presidium. 

Personele mededelingen en PAS (stikstofproblematiek) 
Wethouder Baggerman deelt informatie over personele wijzigingen bij de Serviceorganisatie Jeugd en 

de Dienst Gezondheid & Jeugd. 

 

Vervolgens gaat zij in op de aanpak van de stikstofproblematiek door de provincie en de gevolgen voor 

de gemeente Hardinxveld-Giessendam. 

 

De heren Philippo (Fractie Philippo) en Meerkerk (SGP) stellen de wethouder aanvullende vragen. 

 

Wethouder Baggerman beantwoordt de vragen. 

 

6. Zienswijze  Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 Dienst Gezondheid & 

Jeugd 

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

 

Mevrouw De Jager- Volker (PvdA) en de heren Philippo (Fractie Philippo), Van Zessen (CDA), Fijnekam 

(T@B) en Pors (ChristenUnie) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel. 

 

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

raadsvoorstel 'Zienswijze  Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 Dienst Gezondheid & Jeugd' naar Het 

Besluit van dezelfde avond. 

 

7. Vaststellen Reglement van Orde gemeenteraad Hardinxveld-

Giessendam 

Burgemeester Heijkoop licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden. 

 

De heer Van den Bout (PvdA) geeft een reactie op het vast te stellen Reglement van Orde, waarin hij 

bij een aantal artikelen zijn kanttekeningen plaatst. 

 

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

raadsvoorstel 'Vaststellen Reglement van Orde gemeenteraad Hardinxveld-Giessendam' naar Het 

Besluit van dezelfde avond. 
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8. Begrotingswijziging 2019 Reinigingsdienst Waardlanden 

Bij het vaststellen van de agenda is besloten dit onderwerp direct in Het Besluit te behandelen. 

 

 

De voorzitter stelt de raad voor om – zonder schorsing – direct door te gaan met Het Besluit. De raad 

gaat hiermee akkoord. 
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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; 

Jasper de Jong; 

Arjan Meerkerk;  

Robert Philippo; 

Willem Pors; 

Henk van Tilborg; 

Liny de Jager-Volker;  

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 zijn: 

Wim de Ruiter MBA;  

Cor van Vliet        raadsleden. 
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9.  Heropening 

De voorzitter opent Het Besluit om 20.25 uur en geeft aan dat de heren De Ruiter (CDA) en Van Vliet 

(ChristenUnie) 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 23 januari 2020 (deel B) 

De raad stelt de concept-besluitenlijsten van Het openbare en besloten Besluit op 23 januari 2020 (deel 

B) ongewijzigd vast. 

 

12. Zienswijze Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 Dienst Gezondheid & 

Jeugd 

De heren Van den Bosch (SGP) en Fijnekam (T@B), mevrouw De Jager- Volker (PvdA) en de heren 

Philippo (Fractie Philippo), Pors (ChristenUnie) en Van Zessen (CDA) leggen een stemverklaring af. 

 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen in meerderheid akkoord gaat met 

het voorstel: 

 

1. Kennis te nemen van het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van de Dienst Gezondheid & Jeugd. 

2. De zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van de Dienst Gezondheid & Jeugd vast 

te stellen. 

 

Met de kanttekening dat de Fractie Philippo wordt geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. 

 

13. Vaststellen Reglement van Orde gemeenteraad Hardinxveld-

Giessendam 

De heer Van den Bout (PvdA) legt een stemverklaring af. 

 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het 

voorstel: 

 

1. de herziene versie van het ’Reglement van Orde voor de vergaderingen van De Ontmoeting, 

Het Debat en het Besluit en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Hardinxveld-

Giessendam’ vast te stellen; 

2. het ’Reglement van Orde voor de vergaderingen van De Ontmoeting, Het Debat en het Besluit 

en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam’, 

vastgesteld bij raadsbesluit van 28 januari 2016, in te trekken met ingang van de dag van het 

in werking treden van het herziene reglement. 

 

Met de kanttekening dat de fractie PvdA bedenkingen bij een aantal artikelen heeft geuit.  
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14. Begrotingswijziging 2019 Reinigingsdienst Waardlanden 

De heren Van Tilborg (T@B), Van den Bout (PvdA) en Philippo (Fractie Philippo) leggen een 

stemverklaring af. 

 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het 

voorstel: 

 

1. Kennis te nemen van het besluit van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 

Reinigingsdienst Waardlanden om - vanwege de toetreding van de voormalige gemeente 

Vianen – de begroting van 2019 aan te passen. 

2. Geen wensen en bedenkingen ter kennis te brengen aan het bestuur van de 

Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Waardlanden ten aanzien van deze 

begrotingswijziging. 

 

15. Aansluiten Reinigingsdienst Waardlanden bij 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke 

Organisaties 

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

voorstel: 

 

Geen wensen en bedenkingen ter kennis te brengen aan het bestuur van Reinigingsdienst Waardlanden  

inzake aansluiting bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. 

 

16. 14e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 

De heer Van Zessen (CDA) legt een stemverklaring af. 

 

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het 

voorstel: 

 

Het ontwerp-wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (14e wijziging) vast 

te stellen. 

 

17. Sluiting  

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en sluit de vergadering om 20.40 uur. 

 

Deel A: 

 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 23 april 2020. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 
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Deel B: 

 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 23 april 2020. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


