
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 
       

 

Datum raadsvergadering: 28 mei 2020 (Het digitale Debat en Het Besluit) 

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

 

Concept-besluitenlijst van Het digitale Debat en Het Besluit op donderdag 23 april 2020 in het virtuele 

gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 19.43 uur; sluiting: 20.52 uur. 

 

Locatie: virtueel gemeentehuis; digitaal via MS-Teams 

 

Deel A – Het Debat 

 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Dirk Heijkoop        voorzitter. 

 

Max van den Bout; 

Arjan Meerkerk; 

Robert Philippo; 

Henk van Tilborg; 

Cor van Vliet; 

Wim IJzerman; 

Timon van Zessen       raadsleden. 

 

Theo Boerman         wethouder. 

 

Annemarie van der Ploeg      griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      n.v.t. 
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1. Opening 

De voorzitter opent Het Debat om 19.43 uur en heet iedereen hartelijk welkom bij de eerste digitale 

vergadering van de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in het bijzonder de kijkers die thuis 

de vergadering kunnen volgen via livestream. Vervolgens spreekt hij het ambtsgebed uit.  

 

De voorzitter gaat in op de coronacrisis, waarin hij namens raad en college medeleven betuigt met de 

slachtoffers en nabestaanden, stilstaat bij de vitale beroepen en de mooie initiatieven die hij in het dorp 

ziet en spreekt dank uit richting de betrokkenen die in deze crisis inspanningen leveren om de zaken 

goed te regelen. 

 

Tot slot gaat hij in op het digitaal vergaderen en de vergader- en spreekregels die met elkaar zijn 

afgesproken. 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

De heer Philippo (Fractie Philippo) kondigt mede namens de fractie PvdA een motie vreemd aan de 

orde van de dag aan, genaamd 'Samen opruimen staat netjes'.  

 

De voorzitter stelt voor om de motie aan de agenda toe te voegen als agendapunt 7. 

 

De heer Philippo (Fractie Philippo) geeft aan dat hij technische vragen heeft gesteld over het onderwerp 

'Uitbreiding basisschool De Regenboog' en heeft naar aanleiding daarvan nog een aanvullende vraag 

voor wethouder Boerman. 

 

De voorzitter stelt voor om de wethouder bij de behandeling van het onderwerp (agendapunt 6) de 

gelegenheid te geven hierop te antwoorden. 

 

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

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 20 februari 

2020 (deel A) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Debat op 20 februari 2020 (deel A) ongewijzigd vast. 

 

4. Vragenkwartiertje 

Brief MR Rehobothschool 
De heer Philippo (Fractie Philippo) stelt een vraag over de brief die de MR van de Rehobothschool aan 

het college heeft gestuurd.  

 

Wethouder Boerman beantwoordt de vraag van de heer Philippo. 
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5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

Opening afvalbrengstation 
Wethouder Boerman deelt mede dat het bestuur van Waardlanden heeft besloten om per 28 april 2020 

de afvalbrengstations van Hardinxveld-Giessendam en Leerdam weer open te stellen. Vervolgens gaat 

hij in op de openingstijden van het afvalbrengstation in Hardinxveld-Giessendam. 

De heer Van Vliet (ChristenUnie) stelt een verduidelijkingsvraag over de datum van heropening in 

Hardinxveld-Giessendam. 

 

Wethouder Boerman beantwoordt de vraag. 

 

6. Uitbreiding basisschool De Regenboog 

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

ook in op de aanvullende vraag van de heer Philippo (Fractie Philippo), die hij gesteld heeft bij het 

vaststellen van de agenda van Het Debat (agendapunt 2). 

 

De heren Van Zessen (CDA), IJzerman (ChristenUnie), Van Tilborg (T@B), Philippo (Fractie Philippo), 

Van den Bout (PvdA) en Meerkerk (SGP) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel. 

 

Wethouder Boerman maakt naar aanleiding van de gevoerde discussie een afsluitende opmerking 

waarbij hij ingaat op de facetten die van invloed zijn op de leerlingprognose. 

 

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

raadsvoorstel 'Uitbreiding basisschool De Regenboog' naar Het Besluit van dezelfde avond. 

 

7. Motie 'Samen opruimen staat netjes' 

De voorzitter vraagt aan de heren Philippo (Fractie Philippo) en Van den Bout (PvdA) of zij de motie 

'Samen opruimen staat netjes' - na het bericht van wethouder Boerman dat het afvalbrengstation van 

Hardinxveld-Giessendam per 28 april weer open zal gaan – toch willen indienen.  

 

De heren Philippo (Fractie Philippo) en Van den Bout (PvdA) geven aan dat zij de motie niet indienen. 

 

De heren Van Tilborg (T@B) en Philippo (Fractie Philippo) geven hun mening over het mogelijke 

aandeel van hun fracties in de heropening van het afvalbrengstation in Hardinxveld-Giessendam. 

 

 

De voorzitter stelt 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.   

 

Erik van den Bosch; 

Max van den Bout; 

Dick Fijnekam; 

Paul Hoogstraten;        

Benhard van Houwelingen; 

Arjan Meerkerk;  

Robert Philippo; 

Willem Pors; 

Wim de Ruiter MBA;  

Henk van Tilborg; 

Liny de Jager-Volker;  

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:      n.v.t.  

 

Met kennisgeving afwezig zijn: 

Arie van den Berg; 

Jasper de Jong;       raadsleden. 
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8.  Opening 

De voorzitter opent Het Besluit om 20.40 uur en geeft aan dat de heer Van den Berg (SGP) met 

kennisgeving afwezig is. Vervolgens leest hij de presentielijst voor om vast te stellen of de overige 

raadsleden (met beeld en geluid) aanwezig zijn. Na de toelichting van de heer Meerkerk, concludeert 

hij dat de heer De Jong (SGP) wegens een technisch probleem ook met kennisgeving afwezig is. 

 

9. Vaststellen agenda van Het Besluit 

De raad stelt de agenda van Het Besluit ongewijzigd vast. 

 

10. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 20 februari 

2020 (deel B) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Besluit op 20 februari 2020 (deel B) ongewijzigd vast. 

 

11. Uitbreiding basisschool De Regenboog 

De heren Van Tilborg (T@B), Philippo (Fractie Philippo), Van Zessen (CDA), IJzerman (ChristenUnie), 

Van den Bout (PvdA) en Meerkerk (SGP) leggen een stemverklaring af. 

 

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

voorstel: 

 

1. voor de permanente uitbreiding van het gebouw van basisschool De Regenboog een 

normvergoeding van € 586.953,00 beschikbaar te stellen en deze in 40 jaarlijkse termijnen af 

te schrijven. 

2. Voor de uitbreiding eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair van basisschool De 

Regenboog een normvergoeding van € 28.796,00 beschikbaar te stellen. 

3. Ter gedeeltelijke dekking van de onder 1. en 2. genoemde kosten de in de  huidige begroting 

2020-2023, inclusief het verslagjaar 2019, voor de tijdelijke huisvesting van basisschool De 

Regenboog opgenomen bedragen van in totaal  € 112.000 in stand te houden. 

4. De afschrijvingslasten na 2024 mee te nemen in de reguliere begrotingscyclus. 

 

12. Aanvullend krediet aanschaf nieuwe tractor 

De voorzitter zegt dat de gemeenteraad heeft aangegeven geen debat of stemverklaringen over dit 

onderwerp te wensen en concludeert dat de raad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met 

het voorstel: 

 

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet ad 

€23.500,00 ten behoeve van de aanschaf van een nieuwe tractor. 

2. In te stemmen met het inrichten van een reserve voor tractiemiddelen en de inruilwaarde van 

de oude tractor van €20.000 hieraan toe te voegen ter dekking van de toegenomen lasten. 
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13. Sluiting  

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en sluit de vergadering om 20.52 uur. Vervolgens dankt hij de 

raadsleden, het publiek en de griffie voor hun bijdrage aan de eerste officiële digitale raadsvergadering 

van Hardinxveld-Giesendam. 

 

 

Deel A: 

 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 28 mei 2020. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 

 

 

Deel B: 

 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 28 mei 2020. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


