
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 
       

 

Datum raadsvergadering: 29 oktober 2020 (Het digitale Debat en Het Besluit) 

Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) 

 

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 17 september 2020 in het 

gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 19.30 uur; sluiting: 21.10 uur. 

 

Locatie: gemeentehuis; Raadzaal 

 

Deel A – Het Debat 

 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Dirk Heijkoop        voorzitter/burgemeester. 

 

Max van den Bout; 

Paul Hoogstraten; 

Robert Philippo; 

Willem Pors        raadsleden. 

 

Koen Schouten        burgerlid. 

 

Theo Boerman 

Jan Nederveen         wethouders. 

 

Annemarie van der Ploeg      griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      geen publiek toegestaan. 
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1. Opening 

De voorzitter opent Het Debat om 19.30 uur en heet iedereen hartelijk welkom bij deze eerste fysieke 

vergadering van de gemeenteraad sinds de uitbraak van het coronavirus. Omdat er nog geen publiek 

is toegestaan, heet hij in het bijzonder de kijkers thuis welkom, die de vergadering volgen via de 

livestream. De aanwezigen in de Raadzaal wijst hij erop dat hij ervan uitgaat dat zij de richtlijnen van 

het RIVM naleven.  

 

De heren De Ruiter en Van Zessen (beide CDA) en Van Tilborg (T@B) zijn wegens ziekte met 

kennisgeving afwezig. Er is geen sprake van corona, maar er zijn andere gezondheidsproblemen. De 

voorzitter wenst hen of hun naaste een goed herstel toe. De heer IJzerman (ChristenUnie) is vanwege 

een feestelijke aangelegenheid met kennisgeving afwezig. 

 

Vervolgens opent de voorzitter de vergadering met het uitspreken van het ambtsgebed.  

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

De heer Philippo (Fractie Philippo) geeft aan hij geen debat hoeft te voeren over agendapunt 7 'Instellen 

raadswerkgroep Duurzaamheid'. Dat betekent dat dit onderwerp rechtstreeks in Het Besluit kan worden 

behandeld. 

 

Vervolgens zegt de heer Philippo dat hij de aangekondigde motie vreemd aan de orde van de dag 'Grip 

op Zienswijzen' niet zal indienen.  

 

De raad stelt de agenda met inachtneming van deze wijziging vast. 

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 9 juli 2020 

(deel A) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Debat op 9 juli 2020 (deel A) ongewijzigd vast. 

 

4. Vragenkwartiertje 

De heer Philippo (Fractie Philippo) stelt naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad 'Boze 

burgemeesters eisen geld en zelfstandigheid' vragen over de inhoud van het artikel en de betekenis 

voor onze gemeente en de onroerendezaakbelasting.  

 

Burgemeester Heijkoop beantwoordt de vragen van de heer Philippo. Hij zegt dat er een zelfstandige 

actie is opgezet van kleinere gemeenten tot 20.000 inwoners die een motie voorbereiden, waarin 

aandacht wordt gevraagd voor de financiële positie van gemeenten. De inhoud van de motie wordt 

besproken in de algemene ledenvergadering van de VNG. Het college heeft al besloten om zich bij de 

actie aan te sluiten. De burgemeester zegt toe om de inhoud van de motie te delen met de 

gemeenteraad (noot griffie: de motie is op 1 oktober 2020 per mail naar de raad verzonden). 

 

Vervolgens stelt de heer Philippo nog vragen over een ander artikel 'Provincie licht financiële situatie 

gemeenten door'. 

 

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

Ter nagedachtenis aan Gerrit Nieuwenhuis 
Wethouder Boerman vertelt dat collega Gerrit Nieuwenhuis, die op 17 maart 2020 is overleden, als 

projectleider en statutair directeur een belangrijke rol vervulde in verschillende gemeentelijke projecten, 

waaronder het Centrumplan en De Blauwe Zoom. In De Blauwe Zoom is ter nagedachtenis aan hem 

een bankje en een plaquette geplaatst. Een half jaar na zijn overlijden zijn deze in bijzijn van familie en 

directe collega's onthuld. 

 

6. Vaststellen zienswijze concept Regionale Energiestrategie (RES) 

Drechtsteden 

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

 

De heer Philippo (Fractie Philippo) kondigt het amendement 'RES = Onbetaalbaar = Onhaalbaar' aan 

en licht deze toe. 

 

De heren Pors (ChristenUnie), Hoogstraten (T@B), Schouten (SGP), Van den Bout (PvdA) en Philippo 

(Fractie Philippo) debatteren met elkaar over het raadsvoorstel en het aangekondigde amendement. 

 

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

raadsvoorstel 'Vaststellen zienswijze concept Regionale Energiestrategie (RES) Drechtsteden' naar Het 

Besluit van dezelfde avond. 

 

 

7. Instellen raadswerkgroep Duurzaamheid 

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

 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor vijf minuten voordat er verder gegaan wordt met 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; 

Jasper de Jong; 

Arjan Meerkerk;  

Robert Philippo; 

Willem Pors; 

Liny de Jager-Volker;  

Cor van Vliet; 

Peter aan de Wiel       raadsleden. 

  

Theo Boerman;        

Jan Nederveen        wethouders. 

 

Annemarie van der Ploeg      griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      geen publiek toegestaan. 

 

 

Met kennisgeving afwezig zijn: 

Wim de Ruiter MBA;  

Henk van Tilborg; 

Wim IJzerman; 

Timon van Zessen       raadsleden. 

 

Trudy Baggerman;       wethouder. 
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8.  Heropening 

De voorzitter opent Het Besluit om 20.58 uur. Zoals bij Het Debat al is aangegeven zijn de heren De 

Ruiter en Van Zessen (beide CDA), Van Tilborg (T@B) en IJzerman (ChristenUnie) met kennisgeving 

afwezig. Dit betekent dat er niemand van de CDA-fractie aanwezig is. 

 

9. Vaststellen agenda van Het Besluit 

De raad stelt de agenda van Het Besluit ongewijzigd vast. 

 

10. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het (besloten) Besluit op 

2, 6 en 9 juli 2020 (deel B) 

De raad stelt de concept-besluitenlijsten van Het besloten Besluit op 2 en 6 juli 2020 (deel B) ongewijzigd 

vast. 

 

De heer Meerkerk (SGP) heeft een wijzigingsvoorstel voor de concept-besluitenlijst van Het Besluit op 

9 juli (deel B) bij de griffie ingediend. Hij stelt voor om op pagina 10 bij agendapunt 12. 'Perspectiefnota 

2021-2024' de tweede alinea:  

 

"De heren Philippo (Fractie Philippo), Meerkerk (SGP), Fijnekam (T@B), De Ruiter (CDA), Van Vliet 

(ChristenUnie) en mevrouw De Jager-Volker (PvdA) leggen een stemverklaring af en geven namens 

hun fractie aan dat ze kunnen instemmen met het raadsvoorstel." 

 

te vervangen voor:  

 

"De heren Philippo (Fractie Philippo), Meerkerk (SGP), Fijnekam (T@B), De Ruiter (CDA) en Van Vliet 

(ChristenUnie) leggen een stemverklaring af en geven namens hun fractie aan dat ze kunnen 

instemmen met het raadsvoorstel. Mevrouw De Jager-Volker (PvdA) geeft in haar stemverklaring aan 

dat haar fractie niet kan instemmen met het raadsvoorstel." 

 

De raad gaat akkoord met het voorstel en stelt de concept-besluitenlijst van Het Besluit op 9 juli (deel 

B) met inachtneming van de wijziging vast. 

 

11. Vaststellen zienswijze concept Regionale Energiestrategie (RES) 

Drechtsteden 

De heer Philippo (Fractie Philippo) dient een amendement 'RES = Onbetaalbaar = Onhaalbaar' in en 

overhandigt de getekende versie aan de voorzitter. Het amendement luidt als volgt: 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 17 september 2020, 

 

Constaterende dat:  

 Duitsland geeft een bonus aan wie een aardgasaansluiting neemt omdat het de schoonste fossiele 

brandstof is. Wie in Nederland aardgas stookt wordt als vervuiler gezien en daarom moeten alle 

acht miljoen woningen aardgasvrij. 
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 Nederland is verantwoordelijk voor slechts 0,35% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot en dit 

kabinet zorgt voor minder opwarming van de aarde van slechts 0,00007 graden in 2030. Hiervoor 

moet onze betrouwbare aardgasvoorziening (netwerken en leveringen), de beste ter wereld, 

plaatsmaken voor onbetrouwbare, peperdure warmtepompen, geothermie, warmtenetten die 

slechts voor maximaal 50% duurzaam zijn, etc.. 

 Bestuurders proberen ons wijs te maken dat het “haalbaar en betaalbaar” zou zijn en de kosten van 

de verduurzaming van je woning zou je direct terugverdienen met een fors lagere energierekening. 

Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat die verduurzaming voor vrijwel niemand rendabel 

is, zo’n € 30.000 tot € 60.000 tot een ton per woning en tientallen jaren duurt voordat die kosten zijn 

terugverdiend.  

 Netwerkbedrijven, AVI’s en Milieu Defensie lobbyen in Den Haag om de energietarieven sterk te 

verhogen om snel hun investeringen terug te verdienen en de zondaren te straffen. Ecorys stelt dat 

tegen 2030 het aantal huishoudens dat de energierekening nauwelijks of niet meer kan betalen zal 

verdubbelen naar 1,5 miljoen. 

 STEDIN 3,3 à 4,5 miljoen euro van ons vraagt om te investeren in de energietransitie hetgeen de 

gemeente een onevenwichtige vermogenspositie kan kosten. De 7.313 STEDIN klanten hier 

moeten dus een bedrag per klant tussen de € 451 en € 615 ophoesten. De energietransitie van 

deze 7.313 woningen kost tussen de 219 en 438 miljoen euro. Voor de privé eigenaren, kost dit 

tussen de 158  en 318 miljoen euro wat nauwelijks terugverdiend kan worden. 

 

Overwegende dat: 

Het economischer en efficiënter is om het gasnetwerk te behouden en geleidelijk van aardgas naar 

waterstofgas om te schakelen. Om stroom grootschalig van Noordzee windparken en  veengrond 

zonneweiden te produceren en via het landelijk elektriciteitnetwerk te distribueren waar tevens 

waterstofgas van gemaakt kan worden. Om stroom uit zonnepanelen op daken te produceren. Hierdoor 

zullen onze inwoners een fijn huis hebben, een betaalbare energierekening en een gezonde 

bankrekening. 

 

Verzoekt het college:  

De volgende zienswijze aan het bestuurlijk overleg RES Drechtsteden namens de Raad van 

Hardinxveld-Giessendam aan te reiken: “de Raad zich niet kan vinden in de Concept-RES Drechtsteden 

en verzoekt deze zienswijze mee te laten zenden naar het Nationaal Programma RES”.  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Was getekend, Fractie PHILIPPO, Robert Philippo 

 

De heren Van den Bout (PvdA) en Pors (ChristenUnie) leggen een stemverklaring af en geven aan 

tegen het amendement te stemmen.  

 

De voorzitter brengt het amendement in stemming en concludeert dat het amendement 'RES = 

Onbetaalbaar = Onhaalbaar' is verworpen met 1 stem voor (Fractie Philippo) en 12 stemmen tegen 

(ChristenUnie: 3; PvdA: 2; SGP: 4 en T@B: 3). 

 

Vervolgens brengt de voorzitter het raadsvoorstel in stemming. 

 

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

het voorstel: 

 

1. de zienswijze bij de concept-RES vast te stellen';  

2. de zienswijze mee te geven aan het Bestuurlijk Overleg RES Drechtsteden voor de verdere 

uitwerking van de concept-RES naar de RES 1.0.; 

3. de zienswijze mee te laten zenden met de concept-RES naar het Nationaal Programma RES. 

 

Met de kanttekening dat de Fractie Philippo tegen het voorstel heeft gestemd.  
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12. Instellen raadswerkgroep Duurzaamheid 

De heren Philippo (Fractie Philippo), Pors (ChristenUnie) en Meerkerk (SGP) leggen een stemverklaring 

af. 

 

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

voorstel: 

 

1. een raadswerkgroep Duurzaamheid in te stellen; 

2. als doelstelling vast te stellen het invullen van het proces en richting geven aan het onderdeel 

Duurzaamheid zoals dit in het raadsprogramma is verwoord; 

3. de werkgroep als volgt samen te stellen: 

leden:  plv. leden 

CDA Timon van Zessen Wim de Ruiter 

ChristenUnie Willem Pors Wim IJzerman 

Fractie Philippo Robert Philippo - 

PvdA Max van den Bout Liny de Jager 

SGP Koen Schouten Erik van den Bosch 

T@B Paul Hoogstraten Dick Fijnekam 

 

4. in de eerste vergadering van de werkgroep de leden uit hun midden een voorzitter te laten 

kiezen; 

5. de vergadering in principe openbaar te laten zijn, tenzij de werkgroep anders bepaalt; 

6. de portefeuillehouder en de vakambtenaren voor elke vergadering uit te nodigen. 

 

 

13. Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare 

Verlichting 

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 Bureau Openbare 

Verlichting vanwege het uittreden van de gemeente Krimpenerwaard uit de regeling; 

2. de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting aan te passen 

overeenkomstig het bijgevoegde wijzigingsbesluit. 

 

 

14. Wijziging statuten van stichting Openbaar Verenigd Onderwijs 

(stichting OVO) 

De heer Philippo (Fractie Philippo) legt een stemverklaring af. 
 
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het 

voorstel: 

 

in te stemmen met de wijziging van de statuten van de stichting Openbaar Verenigd Onderwijs (stichting 

OVO). 
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15. Sluiting  

De voorzitter bedankt de kijkers thuis voor de belangstelling voor deze vergadering. Hij zegt dat 

afhankelijk van de ervaringen en van de ontwikkelingen van het coronavirus per maand en per 

vergadering wordt bekeken of de raad digitaal of fysiek zal vergaderen.  

Tot slot geeft hij het woord aan de heer Pors (ChristenUnie). De heer Pors spreekt zijn dank en 

waardering uit voor de griffie en andere betrokkenen die zich in hebben gezet voor de organisatie van 

deze vergadering. 

 

 De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en sluit de openbare vergadering om 21.10 uur.  

 

 

Deel A: 

 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 29 oktober 2020. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Peter aan de Wiel 

 

 

Deel B: 

 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 29 oktober 2020. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


