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Geachte meneer De Ruiter, 

Op 7 mei heeft u via de artikel 12 procedure vragen gesteld over de stand van zaken met betrekking 
tot het burgerinitiatief Buurthuis Boven-Hardinxveld. Met deze brief willen wij uw vragen beantwoorden. 
 
Duidelijkheid voor de activiteitengroep 
U vraagt per welke datum voor de activiteitengroep duidelijk is of het verzoek, zoals eerder gedaan, 
een positief of negatief vervolg zal krijgen. 
 
Op woensdag 9 juni heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de activiteitengroep en wethouder Jan 
Nederveen. In dit gesprek is de activiteitengroep op de hoogte gebracht van de inhoud van het voorstel 
dat het college aan de raad zal gaan doen. 
 
De activiteitengroep vraagt de gemeente om grond (braakliggend stukje grond aan de Pieter de 
Hoogstraat) ter beschikking te stellen voor de plaatsing van een eigen buurthuis. Aangezien dit 
braakliggende stukje grond al een bestemming wonen heeft zal een negatief advies gegeven worden 
om deze grond te bestemmen als locatie voor het buurthuis. Daarnaast past het uitbreiden van 
gemeentelijk vastgoed niet in onze visie op Maatschappelijk Vastgoed, vastgesteld door de raad op 27 
mei 2021. 
 
Alternatieve mogelijkheden 
Uw tweede vraag heeft betrekking op de mogelijkheden die, mocht de uitslag negatief zijn, resteren om 
een buurthuis in Boven-Hardinxveld te realiseren en of het college bereid is de activiteitengroep hierin 
te ondersteunen, faciliteren en op weg te helpen. 
 
Vanuit onze visie op Maatschappelijk Vastgoed is het zeker passend om diverse (maatschappelijke) 
partners met elkaar in verbinding te brengen. Door de gemeente is dan ook  aangeboden om diverse 
(maatschappelijke) partijen bij elkaar te brengen en een bijeenkomst te organiseren om verder te 
zoeken naar alternatieven om zo  tot een oplossing te komen.  Bovendien omarmt het college het 
initiatief om  ontmoetingen voor bewoners van Boven-Hardinxveld te organiseren. 
 
Lessen uit het rekenkameronderzoek 
Tot slot vraagt u of het college, met u, van mening is dat de lessen over participatie, die voortkomen uit 
het recente rekenkameronderzoek, niet terug te zien zijn bij de behandeling van dit burgerinitiatief. 
 
Het heeft lang geduurd voor dit initiatief opgepakt werd. Dat betreuren wij en daarvoor hebben wij ook 
onze excuses aangeboden aan de activiteitengroep. De ambtelijke capaciteit is echter beperkt. 
 
U refereert aan het proces van de biedingen. Dit proces wordt jaarlijks doorlopen om te inventariseren 
wat er aan werkzaamheden ligt, waar prioriteiten gesteld moeten worden en wat binnen de ambtelijke 
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capaciteit mogelijk is. Dat houdt ook in dat voor zaken die niet opgenomen zijn in de biedingen, gezocht 
moet worden naar ruimte binnen die capaciteit. Bovendien zijn wij van mening dat aan een initiatief als 
dit, serieus aandacht besteed moet worden en dat kost tijd en aandacht. 
 
Het college deelt uw mening dan ook niet en vindt het jammer dat bij u dit beeld is ontstaan.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 
de loco-secretaris, de burgemeester, 
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