gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Datum raadsvergadering: 22 september 2022 (Het Debat en Het Besluit)
Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit)
Concept-besluitenlijst van Het Debat en Besluit op donderdag 30 juni 2022 in het gemeentehuis van
Hardinxveld-Giessendam.
Aanvang: 19.30 uur; sluiting: 21.45 uur.

Deel A – Het Debat

Aanwezige woordvoerders zijn:
Dirk Heijkoop

voorzitter.

Erik van den Bosch;
Guus van den Bosch
Max van den Bout;
Arie de Rooij
Wim IJzerman;

raadsleden.

Timon van Zessen

burgerlid

Trudy Baggerman
Arjan Meerkerk

wethouders.

Dirk Heijkoop

burgemeester.

Marissa de Ruiter

plaatsvervangend griffier.

Aantal aanwezige belangstellenden:

3.

.

1. Opening
De voorzitter opent Het Debat om 19.30 uur. Hij heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de
kijkers die thuis de vergadering volgen via de livestream.
Vervolgens spreekt de voorzitter het ambtsgebed uit.

2. Vaststellen agenda van Het Debat
De voorzitter concludeert dat alle technische vragen naar tevredenheid zijn beantwoord.
De raad stelt de agenda van Het Debat ongewijzigd vast.

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 21 april en 17
mei 2022 (deel A)
De raad stelt de concept-besluitenlijsten van Het Debat op 21 april en
ongewijzigd vast.

27 mei 2021 (deel A)

4. Vragenkwartiertje
De heer De Rooij (T@B) stelt een vraag over de overlast bij de strandjes aan de Merwede en de
verwijzing van burgemeester De Vries in het AD naar het zwemmen in onze gemeente.
Burgemeester Heijkoop beantwoordt de vraag van de heer De Rooij en gaat hierbij in op de manier
van toezichthouden tijdens de zomer om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen en op het citaat van
burgemeester De Vries zoals dit is opgenomen in de krant.

5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Wethouder Meerkerk geeft een terugkoppeling van informatie over het Samenwerkingsverband
Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). Er is een nieuwe gemeenschappelijke
regeling in voorbereiding.

Waterbus

Verder meldt hij een capaciteitsprobleem bij Blue Amigo, de exploitant van de waterbus. De gevolgen
hiervan voor de ambities worden onderzocht, maar duidelijk is dat het in elk geval vertraging oplevert
in het onderzoek naar de haalbaarheid van aansluiting van onze gemeente op de waterbus.

GR Sociaal

Wethouder Baggerman vertelt dat voor de GR Sociaal het dagelijks bestuur is gevormd. Voor deze
gemeenschappelijke regeling zullen veel stukken onder tijdsdruk aangeboden worden na de
zomervakantie. Streven is per 1 januari 2023 in de nieuwe systematiek te gaan werken.
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Veiligheidsregio ZHZ
Burgemeester Heijkoop meldt dat in overleg met de raad de zienswijze bij de jaarstukken 2021 en
begroting 2023 alvast is toegezonden (vooruitlopend op de vaststelling). De oproepen die zijn gedaan
met betrekking tot de lopende begroting hebben al geleid tot een aantal maatregelen. Er volgt nog een
schriftelijke reactie op de zienswijze.

6. Jaarrekening 2021 gemeente Hardinxveld-Giessendam
Eerste termijn
Wethouder Meerkerk licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden.
De heer IJzerman geeft vanuit zijn rol als voorzitter van de auditcommissie een toelichting op het
positieve advies van de auditcommissie aan de raad ten aanzien van het vaststellen van de
jaarstukken 2021.
De accountant heeft tijdens de bijeenkomst van de auditcommissie op 20 juni 2022 aangegeven dat
ze voornemens zijn een goedkeurende controleverklaring te verstrekken. Het vaststellen van de
jaarrekening 2021 is verplaatst naar Het Besluit op 7 juli, zodat de accountant extra tijd heeft om het
controleproces af te ronden.
De voorzitter bepaalt de volgorde van de woordvoerders door middel van loting: CDA – PvdA – T@B
– – ChristenUnie –SGP.
De heren Van Zessen (CDA), Van den Bout (PvdA), Van den Bosch (T@B), IJzerman (ChristenUnie)
en Van den Bosch (SGP) blikken – in deze volgorde – aan de hand van de jaarstukken terug op 2021.
De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten ter voorbereiding op de tweede termijn.
Tweede termijn
De voorzitter heropent de vergadering.
Wethouder Meerkerk en wethouder Baggerman reageren namens het college van B&W op de
inbreng van de woordvoerders.
De heren Van Zessen (CDA), Van den Bout (PvdA), Van den Bosch (T@B), IJzerman (ChristenUnie),
en Van den Bosch (SGP) gaan in op de reactie van het college en debatteren met elkaar over het
voorstel.
Op een vraag van de heer Van den Bosch (T@B) over de hobbels in de afrit van de A15 vanuit
Gorinchem zegt wethouder Meerkerk toe na te gaan wat de positie van de gemeente is en wat al
eerder is ondernomen bij klachten hierover.
De voorzitter concludeert dat na beraadslagingen wordt ingestemd met het doorgeleiden van het
raadsvoorstel 'Jaarrekening 2021' naar Het Besluit op 7 juli 2022.
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:
Burgemeester Heijkoop

voorzitter.

Henri van Bennekom;
Erik van den Bosch;
Guus van den Bosch;
Max van den Bout;
Erik van Dijk;
Dick Fijnekam;
Paul Hoogstraten;
Liny de Jager-Volker;
Cees Lock;
Willem Pors;
Arie de Rooij;
Wim de Ruiter;
Henk van Tilborg;
Wim IJzerman

raadsleden.

Trudy Baggerman
Arjan Meerkerk;
Jan Nederveen

wethouders.

Annemarie van der Ploeg

griffier.

Met kennisgeving afwezig zijn:
Arie van den Berg
Aafke Ouwerkerk - Breedveld
Koen Schouten

raadsleden.
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7. Heropening
De voorzitter opent Het Besluit om 21.10 uur en geeft aan dat mevrouw Ouwerkerk – Breedveld
(ChristenUnie) en de heren Van den Berg (SGP) en Schouten (SGP) met kennisgeving afwezig zijn.

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

9.

Vaststellen concept-besluitenlijsten van de buitengewone
raadsvergaderingen op 28 en 30 maart 2022 en Het Besluit op 21
april en 17 mei 2022 (deel B)

De raad stelt de concept-besluitenlijsten van de buitengewone raadsvergaderingen op 28 en 30 maart
2022 en Het Besluit op 21 april en 17 mei 2022 ongewijzigd vast.

10. Jaarrekeningen 2021 en begrotingen 2023 van de verbonden
partijen
De heer Pors (ChristenUnie) en de heer Van den Bosch (SGP) leggen een stemverklaring af.

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel:
1. Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2021 en de begrotingen 2023 van de GR
Drechtsteden/GR Sociaal, Dienst Gezondheid & Jeugd, Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid, Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, Gevudo/HVC, Reinigingsdienst Waardlanden,
GR Bureau Openbare Verlichting en Samenwerkingsverband Vastgoedheffing, Heffingen
en Waardebepaling (SVHW).
2. De zienswijzen bij de jaarrekeningen/begrotingen van de GR Sociaal, Dienst Gezondheid
& Jeugd, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Omgevingsdienst Zuid-Holland vast te
stellen.

11. Vaststellen bestemmingsplan 'Zwaluwpad'
De heren Van Dijk (ChristenUnie), Lock (SGP), Van den Bout (PvdA) en Van den Bosch (T@B)
leggen een stemverklaring af.

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel:
1.
2.

De Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Zwaluwpad” vast te
stellen.
Het bestemmingsplan "Zwaluwpad" gewijzigd, zoals opgenomen in het bestand
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3.

NL.IMRO.0523.BP2021ZWALUWPAD-VA01 met bijbehorende bestanden en met
gebruikmaking
van
de
ondergrond
met
bestandsnaam
o_NL.IMRO.0523.BP2021ZWALUWPAD-VA01.dwg, digitaal en in papieren vorm vast
te stellen.
Geen exploitatieplan vast te stellen omdat kostenverhaal anderszins is verzekerd

12. Vaststellen bestemmingsplan 'Woonarken'
De heren Van Dijk (ChristenUnie), Van den Bout (PvdA), Lock (SGP), Van Den Bosch (T@B) leggen
een stemverklaring af.
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel:
1.
2.

3.

De Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Woonarken” vast
te stellen.
Het bestemmingsplan "Woonarken" gewijzigd, zoals opgenomen in het bestand
NL.IMRO.0523.BP2022WOONARKEN-VA01 met bijbehorende bestanden en met
gebruikmaking
van
de
ondergrond
met
bestandsnaam
o_NL.IMRO.0523.BP2022WOONARKEN-VA01.dwg, digitaal en in papieren vorm vast
te stellen.
Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

13. Rekenkamerrapport 'Impact op de woonopgave'
De heren IJzerman (ChristenUnie), Lock (SGP) en Van den Bout (PvdA) leggen een stemverklaring
af.

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen unaniem akkoord gaat met het
voorstel:
1.

2.
3.

Kennis te nemen van het rapport van de rekenkamer 'Impact van de woonopgave', de
conclusies voor kennisgeving aan te nemen en de aanbevelingen uit het rapport van
de rekenkamer over te nemen.
Deze aanbevelingen te betrekken bij toekomstige woningbouwontwikkelingen en de
sociaal maatschappelijke opgave.
Het college te verzoeken de aanbevelingen te betrekken bij de organisatieontwikkeling
en de verbetering van de dienstverlening.

14. Verlengen contract directeur Rekenkamerfunctie HardinxveldGiessendam

De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad zonder beraadslagingen unaniem akkoord gaat met
het voorstel:
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De benoeming van mevrouw H. (Hélène) van Rijnbach- de Groot als directeur van de
rekenkamerfunctie te verlengen voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 8 oktober 2022.

15. Sluiting
De voorzitter zegt dat het slotgebed in het besloten deel wordt uitgesproken en sluit de openbare
vergadering om 21.45 uur. Na een schorsing volgt nog een besloten Debat en Besluit over het
Meerjarenprogramma Grondzaken.

Deel A:
Aldus vastgesteld in Het Debat op 22 september 2022.
De griffier,

De voorzitter,

Annemarie van der Ploeg

Dirk Heijkoop

Deel B:
Aldus vastgesteld in Het Besluit op 22 september 2022. .
De griffier,

De voorzitter,

Annemarie van der Ploeg

Dirk Heijkoop
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