
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

       
 

Datum raadsvergadering: 24 januari 2019 (Het Debat en Het Besluit) 

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

 

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Besluit op donderdag 20 december 2018 in het gemeentehuis 

van Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanvang: 19.35 uur; sluiting: 21.25 uur. 

 

Locatie: Raadzaal 

 

Deel A – Het Debat 

 

Aanwezige woordvoerders zijn: 

Wim de Ruiter MBA       voorzitter. 

 

Max van den Bout; 

Benhard van Houwelingen; 

Liny de Jager-Volker; 

Arjan Meerkerk; 

Robert Philippo; 

Peter aan de Wiel; 

Wim IJzerman; 

Timon van Zessen       raadsleden. 

 

Theo Boerman         wethouder. 

 

Marissa de Ruiter MA       plv. griffier. 

 

Aantal aanwezige belangstellenden:      16. 
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1. Opening 

De voorzitter opent Het Debat om 19.35 uur en spreekt het ambtsgebed uit. 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

De heer Philippo geeft aan dat zijn fractie een amendement heeft voorbereid bij de Zienswijze 

geactualiseerde begroting 2019 GR Drechtsteden. Dit onderwerp staat alleen op de agenda van Het 

Besluit en de T@B wil dit graag op de agenda van Het Debat plaatsen.  

 

De voorzitter stelt voor om dit onderwerp als agendapunt 9 toe te voegen aan de agenda van Het Debat. 

De onderwerpen van Het Besluit krijgen hierdoor allemaal een ander nummer. 

 

De voorzitter zegt dat de T@B en de SGP geen debat meer te hoeven voeren over het onderwerp 

'Experiment centraal stemmen tellen verkiezingen 2019' (agendapunt 8). Dit onderwerp kan hierdoor 

direct in Het Besluit worden behandeld. 

 

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

 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 8 november 

2018 (deel A) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Debat op 8 november 2018 (deel A) ongewijzigd vast. 

 

4. Vragenkwartiertje 

Er worden geen vragen gesteld tijdens het Vragenkwartiertje. 

 

5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

Eneco 
Wethouder Boerman gaat in op de stand van zaken van het verkoopproces van de aandelen van Eneco. 

  

6. Belastingverordeningen en overige tarieven 2019 

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

 

De heren Van den Bout (PvdA), Van Zessen (CDA), IJzerman (ChristenUnie), Van Houwelingen (T@B) 

en Meerkerk (SGP) debatteren met elkaar over het voorstel. 

 

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

raadsvoorstel ‘Belastingverordeningen en overige tarieven 2019’ naar Het Besluit van dezelfde avond. 

 

7. Slotwijziging 2018 

Wethouder Boerman licht toe waarom het raadsvoorstel aangenomen dient te worden. 
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De heren Van Zessen (CDA) en Van den Bout (PvdA) geven hun visie op het onderwerp. 

 

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

raadsvoorstel 'Slotwijziging 2018' naar Het Besluit van dezelfde avond. 

 

8. Experiment centraal stemmen tellen verkiezingen 2019 

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

 

9. Zienswijze geactualiseerde begroting 2019 GR Drechtsteden 

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

 

De heer Philippo (T@B) kondigt namens zijn fractie een amendement aan met als titel 'Begroting GRD 

2019' en licht deze toe. 

 

De heren Meerkerk (SGP), Van Zessen (CDA), Aan de Wiel (ChristenUnie) en mevrouw De Jager-

Volker (PvdA) reageren op het amendement.  

 

Wethouder Boerman ontraadt namens het college van B&W het amendement en doet een suggestie 

om het amendement inhoudelijk te wijzigen. 

 

De heer Philippo (T@B) stelt voor om tijdens de schorsing met de andere woordvoerders door te 

spreken over het amendement. 

  

De voorzitter geeft aan dat de woordvoerders – op initiatief van de heer Philippo – tijdens de schorsing 

het amendement met elkaar kunnen bespreken en stelt voor de schorsing met 5 minuten te verlengen 

(20 minuten in plaats van 15 minuten). Vervolgens kan het raadsvoorstel 'Zienswijze geactualiseerde 

begroting 2019 GR Drechtsteden' behandeld worden in Het Besluit van dezelfde avond. 

 

De raad gaat akkoord met dit voorstel. 

 

De voorzitter schorst de vergadering 20 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; 

Liny de Jager-Volker; 

Arjan Meerkerk;     

Robert Philippo; 

Willem Pors; 

Wim de Ruiter MBA; 

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:      9.  

 

Met kennisgeving afwezig zijn: 

Jasper de Jong; 

Henk van Tilborg       raadsleden. 
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10.  Heropening 

De voorzitter opent Het Besluit om 20.45 uur en geeft aan dat de heren De Jong (SGP) en Van Tilborg 

(T@B) met kennisgeving afwezig zijn.  

 

11. Vaststellen agenda van Het Besluit 

De raad stelt de agenda van Het Besluit ongewijzigd vast. 

 

12. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 8 november 
2018 (deel B) 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van Het Besluit op 8 november 2018 (deel B) ongewijzigd vast. 

 

13. Belastingverordeningen en overige tarieven 2019 

De heer Van Houwelingen (T@B) legt een stemverklaring af. 

 

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

voorstel de volgende verordeningen vast te stellen: 

 

1. Verordening Onroerende zaakbelastingen 2019; 

2. Verordening Afvalstoffenheffing 2019; 

3. Verordening Rioolheffing 2019; 

4. Verordening Hondenbelasting 2019; 

5. Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2019; 

6. Legesverordening 2019; 

7. Verordening Haven- en Kadegeld 2019; 

8. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2019; 

9. Verordening Marktgelden 2019; 

10. Verordening Precariobelasting 2019; 

11. Verordening Tarieven sportaccommodaties 2019. 

 

14. Slotwijziging 2018 

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

voorstel: 

 

1. In te stemmen met de slotwijziging 2018. 

2. De begroting 2018 te wijzigen, waarbij expliciet wordt voorgesteld om: 

 het begrotingssaldo 2018 aan te passen; 

 de bestemmingsreserve toetreding Drechtsteden (€ 244.273) vrij te laten vallen en toe 

te voegen aan de algemene reserve; 

 vanuit de voorziening frictiekosten toetreding Drechtsteden € 50.000 vrij te laten vallen; 

 de niet bestede middelen in 2018, voor een bedrag van € 308.000, te storten in de 

bestemmingsreserve budgetoverheveling, zodat ze kunnen worden overgeheveld naar 

2019; 

 de effecten van de septembercirculaire 2018 te verwerken. 

3. De begroting 2019 te wijzigen, waarbij expliciet wordt voorgesteld om: 
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 de niet bestede middelen vanuit 2018 voor een bedrag van € 308.000, te onttrekken 

aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling; 

 de effecten van de septembercirculaire 2018 te verwerken; 

 de MAG budgetten onder één programma onder te brengen; 

 

15. Experiment centraal stemmen tellen verkiezingen 2019 

De heren Van Zessen (CDA), Van den Bosch (SGP) en Philippo (T@B) leggen een stemverklaring af. 

 

Naar aanleiding van de stemverklaringen van de heren Van den Bosch (SGP) en Philippo (T@B) zegt 

burgemeester Heijkoop toe dat na de eerste verkiezingen een evaluatie zal plaatsvinden. 

 

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

voorstel: 

 

In te stemmen met het meedoen aan het experiment centraal stemmen tellen voor de drie verkiezingen 

in 2019. 

 

16. Controleprotocol 2018 

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

voorstel: 

 

In te stemmen met het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2018. 

 

17. Zienswijze geactualiseerde begroting 2019 GR Drechtsteden 

De heer Philippo (T@B) legt een stemverklaring af en geeft aan dat zijn fractie na overleg met de 

woordvoerders van de andere fracties heeft besloten het amendement 'Begroting GRD 2019' niet in te 

dienen. 

 

Mevrouw De Jager-Volker (PvdA) en de heren Meerkerk (SGP), Van Zessen (CDA) en Aan de Wiel 

(ChristenUnie) leggen vervolgens een stemverklaring af.  

 

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

voorstel: 

 

1. Kennis te nemen van het voorstel aan de Drechtraad over de geactualiseerde begroting 2019 

GRD. 

2. In te stemmen met de zienswijze op de geactualiseerde begroting 2019 GRD. 

 

18. Wijziging Verordening naamgeving en nummering (adressen) 

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

voorstel: 

 

1. De gewijzigde Verordening naamgeving en nummering (adressen) Hardinxveld-Giessendam 

2018 vast te stellen. 
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2. Te besluiten om na de inwerkingtreding van de Verordening naamgeving en nummering 

(adressen) Hardinxveld-Giessendam 2018 de Verordening naamgeving en nummering 

(adressen) Hardinxveld-Giessendam 2010 in te trekken. 

 

19. Wijziging Verordening Jeugdhulp 

De heer Aan de Wiel (ChristenUnie), mevrouw De Jager-Volker (PvdA) en de heer Van den Berg (SGP) 

leggen een stemverklaring af. 

 

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

voorstel: 

 

De Verordening Jeugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam 2018 vast te stellen. 

 

20. Sluiting  

De voorzitter geeft het woord aan de heer Philippo (T@B). Hij zet zijn feestneus op en feliciteert de 

gemeente met de 18.000e inwoner, maar doet de oproep om inwoners bij inschrijving wel een 

welkomsttasje te overhandigen. Er zijn namelijk inwoners die het tasje niet hebben ontvangen. 

 

De burgemeester vraagt de heer Philippo om hem in contact te brengen met de inwoners die geen tasje 

hebben ontvangen, zodat hij het persoonlijk goed kan maken. 

 

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de plv. raadsvoorzitter, de heer Van den Bout. Hij geeft 

een uitgebreide bespiegeling van het afgelopen jaar en spreekt tot slot een dankwoord uit. 

 

De voorzitter bedankt de heer Van den Bout voor zijn bijdrage en wenst iedereen fijne en gezegende 

kerstdagen toe en een prachtige jaarwisseling. Vervolgens spreekt hij het ambtsgebed uit en sluit de 

vergadering om 21.25 uur.  

 

Deel A: 

 

Aldus vastgesteld in Het Debat op 24 januari 2019. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 

 

Deel B: 
 

Aldus vastgesteld in Het Besluit op 24 januari 2019. 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

Annemarie van der Ploeg     Dirk Heijkoop 


