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Beste lezer, 

Voor u ligt de afronding van de collegeperiode 2018-2022, vertaald in het 
collegeprogramma. Dat verdient uiteraard een rapportage, een verantwoor-
ding zo u wilt, over wat er in de afgelopen jaren is gerealiseerd. Naast de 
opgaves die in het collegeprogramma zijn genoemd en waarover u kunt le-
zen, zijn ook nog vele andere onderwerpen gestart. Vanuit het Rijk kwamen 
opgaves naar de gemeente en ook de actualiteiten vroegen onze aandacht. 
Een paar voorbeelden, niet uitputtend: de inclusie agenda, allerlei onder-
werpen rondom duurzaamheid & energie, het ondernemersfonds, een nieu-
we vorm van samenwerking in de Drechtsteden, beleid op het gebied van 
vastgoed, participatieplan en het actuele vraagstuk rond de toenemende 
vraag voor opvang van vluchtelingen. Wie door de oogharen terugkijkt naar 
de afgelopen periode ziet mede daarom inhoudelijk goed gevulde raads-
agenda’s van het Debat & Besluit en een aantal extra bijeenkomsten van 
de Ontmoeting. 

Met het eind van deze collegeperiode komt geen eind aan de lopende on-
derwerpen. Denkt u bijvoorbeeld aan de organisatieverandering die in gang 
is gezet of de stappen die we zetten met burgerparticipatie. Met het einde 
van de periode zetten we geen punt, maar een komma. We gaan door: met 
én voor elkaar. 

Wij spreken ons woord van dank uit aan de ambtelijke organisatie, onze 
medewerkers, die de afgelopen jaren hard hebben gewerkt, om ons te on-
dersteunen, te adviseren en besluitvorming voor te bereiden. 

We hebben bijna de helft van deze bestuursperiode in bijzondere omstan-
digheden doorgebracht. De wereldwijde corona-crisis maakte dat de om-
gang met elkaar met name digitaal plaatsvond. Van raadsvergaderingen 
tot bewonersbijeenkomsten, maar ook het ambtelijk werk werd vanuit huis 
voortgezet. Het was een uitdaging en soms zwaar, maar door hard werken 
is het ons gelukt om verbinding te maken en te behouden. Dat maakt dat wij 
met trots en dankbaarheid kunnen zeggen: Hardinxveld-Giessendam, met 
én voor elkaar. 

De komende weken zijn de opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen 
op 14, 15 en 16 maart 2022. Daarna volgt een periode van onderhandeling 
en hopelijk spoedig een nieuw gevormd bestuur, zodat werkzaamheden ten 
diensten van Hardinxveld-Giessendam kunnen worden voortgezet. 

Het college van burgemeester & wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 

Johan de Jager   Dirk Heijkoop
secretaris    burgemeester

Voorwoord

Nog niet afgerondWordt aan gewerktAfgerond
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Programma 1: 
een sociale gemeente en 
betrokken gemeenschap
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Samenhangend aanbod van voorzieningen 
-Wethouder Trudy Baggerman

Wat hebben we gedaan
De pilot ouderenconsultatiebureau is in 2021 gestart en duurt twee jaar.

We zetten de transformatie/doorontwikkeling van het sociaal team verder door. Dit is een door-
lopend proces. Ontwikkelingen zijn onder meer Jeugdhulp naar de voorkant, inburgering als on-
derdeel van het sociaal team, signalering van schulden en er wordt gewerkt aan de Wmo naar de 
voorkant en uitbreiding Waakvlam.

We blijven inzetten op een samenhangend aanbod van ondersteuningsmogelijkheden en voorzie-
ningen, inclusief sociale kaart. Dit is een doorlopend proces.

Opstellen integrale voorziening op sociaal domein 
- Wethouder Trudy Baggerman

Wat hebben we gedaan
De lokale visie Sociaal Domein is in december 2020 vastgesteld door de raad. Dit is 
het richtinggevende kader. In de visie is het gehele speelveld en de relaties met andere domeinen 
in beeld gebracht. 

Inwoners weten waar zij terecht kunnen met hulpvragen 
- Wethouder Trudy Baggerman

Wat hebben we gedaan
We vergroten de vindbaarheid van de lokale/regionale ondersteuningsmogelijkheden, 
waaronder het sociaal loket. Dit doen we in afstemming met de betrokken partners. We zetten 
intensief in op communicatie over het sociaal domein in de gemeente, zoals bijvoorbeeld een web-
site, als doorlopend proces. 

Daarnaast verkennen we de mogelijkheid om het sociaal loket beter te positioneren/uit te breiden. 
Inmiddels ligt er een offerte voor de totale communicatie rond het sociaal team.

Verbreding sociaal team - Wethouder Trudy Baggerman

Wat hebben we gedaan
De waakvlamfunctie is onderdeel van de reguliere werkwijze van het sociaal team en 
wordt uitgebreid. Op die manier wordt ondersteuning zo licht als mogelijk ingezet. 
Ondersteuning vindt zoveel mogelijk in de ‘normale’ situatie van inwoners plaats. De pilot Wijk GGD 
gaat van start. 

De relatie met het voorveld (MAG) wordt verder versterkt, zodat er aansluiting plaatsvindt tussen 
het sociaal team en de MAG. Dit is een continu proces. 

Functionele samenwerking tussen sociaal team, MAG 
partners, SDD - Wethouder Trudy Baggerman

Wat hebben we gedaan
Dit is een doorlopend proces. We zetten in op samenwerking tussen het sociaal team, de 
MAG-partners, de SDD en andere belangrijke partijen. Partijen kennen elkaar en weten elkaar te 
vinden als dat nodig is. Er is overleg tussen de coördinator sociaal domein en Servanda. Ook met 
de coördinator MAG is een structurele verbinding. Samen met de Sociale Dienst Drechtsteden 
wordt gewerkt aan de uitvoering van de Samenwerkingsagenda. Het blijft wel een opgave om de 
verschillende organisaties die in het sociaal domein werken bijeen te houden. Er is continu aan-
dacht nodig voor structurele verbinding. 
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Uitvoering van de Maatschappelijke Agenda (MAG): 
monitoring en evaluatie - Wethouder Jan Nederveen

Wat hebben we gedaan
We monitoren (tellen en vertellen) jaarlijks de voortgang van de MAG-doelen. Eens per 
twee jaar herijken we de startfoto en kijken we of inhoudelijke bijstelling/aanvulling van de MAG 
nodig/wenselijk is. 

De aansluiting van de MAG op het sociaal team is al verbeterd, maar dit blijft een punt van aan-
dacht. Er wordt gewerkt aan versterking van het voorveld zodat er afschaling mogelijk is vanuit 
het sociaal team. De mogelijkheden om op- en af te schalen worden verder uitgebreid. Dit is een 
doorlopend proces.

In 2018 is een terugblik gedaan en een ervaringsonderzoek, zoals afgesproken met de gemeente-
raad. Deze hebben een positieve evaluatie opgeleverd. De MAG is daarom na de eerste periode 
van 4 jaar voortgezet. Het penvoerderschap van de MAG is in 2021 opnieuw aanbesteed. Dit pro-
ces is afgerond en daarmee is de MAG voor meerdere jaren geborgd. Het onderwijsachterstanden-
beleid en gezondheidsbeleid zijn met ingang van 1 januari 2022 uit de MAG gehaald. 

Wethouder Trudy Baggerman: 

“De afgelopen periode hebben we weer hard gewerkt 
voor onze inwoners. Niet alleen binnen het sociaal do-
mein, maar ook op het gebied van woningbouw. Denk 
bijvoorbeeld eens aan de Woningmakers: met Hardin-
veld-Giessendam, voor Hardinxveld-Giessendam. Zo 
bouwen we samen aan woningen voor onze inwoners 
van starter tot senior.”
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Programma 2: 
een ondernemende en 
bereikbare gemeente
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Versterken lokale economie waaronder ZZP’ers 
- Wethouder Jan Nederveem

Wat hebben we gedaan
Wij blijven inzetten op bewustwording onder en communicatie met lokale ondernemers.  

In het regionale inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden 2019 is als een van de 5 doelstellin-
gen “versterking van de lokale economie” opgenomen. Daarmee is dit een afwegingsfactor gewor-
den bij inkooptrajecten. 

Bij ZZP’ers zetten we in op een goede organisatiegraad en onderlinge kennisuitwisseling. Vanwege 
corona zijn er de afgelopen twee jaar geen fysieke bijeenkomsten geweest.
Zowel de aandacht voor aanbestedingen als het verbinden van ZZP’ers zijn doorlopende trajecten, 
ook richting een nieuwe collegeperiode. 

Verlevendiging van het centrum - Wethouder Jan Nederveen

Wat hebben we gedaan
De gemeente is betrokken geweest bij het gezamenlijk initiatief van De Nieuwe 
Winkelstraat in samenwerking met de Rabobank en de winkeliersvereniging De 
Giessenhof. 

Er is een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een BIZ in het centrum. Bij de stemming onder de 
betreffende ondernemers was onvoldoende steun voor deze samenwerkingsvorm. Daarna is er, 
o.a. met de winkeliers, nagedacht over een alternatief voor een BIZ. Per 1-1-2022 is het onderne-
mersfonds opgericht, waar (de verlevendiging van) het centrum een belangrijk 
onderdeel van is.

Het verder faciliteren van initiatieven die vanuit het ondernemersfonds opgestart zullen 
worden en de overlegstructuren met de winkeliers zijn doorlopende acties die ook 
onder een nieuwe collegeperiode voortgang zullen hebben. 

Behoud jongeren in gemeente via MBO maritiem 
opleidingstraject - Wethouder Jan Nederveen

Wat hebben we gedaan
Uitwerking van een concreet opleidingstraject op MBO-niveau met daarbij tevens 
onderzoek hoe een dergelijk traject op de lange termijn inzetbaar kan zijn. Een en ander is afhanke-
lijk van bekostiging door het ministerie van OCW. Inmiddels zijn er twee MBO opleidingen gestart; 
Scheepsmetaalbewerker Bol/BBL en Scheepsbouwer (BBL), bij zowel het Da Vinci College als bij 
het Gilde Vakcollege. 

Daarnaast zijn we als gemeente aangesloten bij het Maritiem TechPlatform (MTP): een samenwer-
king tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven gericht op het vergroten van de innovatiekracht 
van de maritieme sector en de groei van het aantal goed opgeleide vakmensen in de regio’s Rot-
terdam-Rijnmond en Drechtsteden.

Wethouder Jan Nederveen: (ondernemers)

“Samen met de ondernemers hebben we de afgelopen 
periode intensief gewerkt aan een breed gedragen nieu-
we economische visie. Deze is vertaald in zes relevante 
pijlers waarbij ook de eerste doelen daadwerkelijk zijn 
gerealiseerd, zoals een uniek Ondernemersfonds.”
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Arbeidsparticipatie: verbinding SDD, lokaal en sociaal 
team - Wethouder Trudy Baggerman

Wat hebben we gedaan
We leggen verbinding tussen de SDD (Baanbrekend Drechtsteden), de lokale 
werkgevers en het sociaal team. We benutten de kracht van lokale netwerken en ondernemers. 

Daarnaast creëren we participatieplekken (voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeids-
markt), zodat iedereen in HG naar vermogen kan participeren. In het openbaar groen leiden we 
mensen op naar regulier werk.  Er zijn nieuwe afspraken met de matchingsunit gemaakt, ook de ko-
mende periode wordt bekeken hoe en of er nieuwe participatieplekken geworven kunnen worden.

Integratie en naar vermogen participeren 
-Wethouder Trudy Baggerman

Wat hebben we gedaan
We zorgen ervoor dat afstemming plaatsvindt tussen de SDD (Baanbrekend 
Drechtsteden), StuwKR8 (MAG) en Vluchtelingenwerk. De inzet richt zich onder meer op cultuurin-
tegratie, participatie en taal. Hierbij wordt maatwerk geboden, waar dat nodig is. Hierdoor kunnen 
inwoners sneller aan het werk. Daarbij betrekken we de lokale werkgevers en netwerken. De job-
coaching is gerealiseerd. 

Zo moet meer zicht komen op de daadwerkelijke integratie van statushouders. 
Waarbij het lastig is dat sommige groepen onder de radar blijven. Dit gaat duidelijk 
worden in de komende periode. 

Verbeteren van de verkeersveiligheid -Wethouder Theo Boerman

Wat hebben we gedaan
We gaan door met het duurzaam veilig inrichten van onze wegen, waarbij we 
omwonenden meer willen betrekken. Dit is niet beperkt tot één collegeperiode, maar 
een doorlopende actie. Op meerdere locaties zijn in de afgelopen periode aanpassingen gedaan 
om de verkeersveiligheid te verbeteren. Vaak op verzoek of signalen van bewoners. Bijvoorbeeld 
de fietsoversteken bij de op- en afritten A15, drempels, plateaus of punaises in de Jonathan, Nieu-
we Buurt, Bellefleur, Talmastraat, deel van Boven-Hardinxveld. Verder is de veiligheid van de over-
weg Giessenzoom verbeterd. Ook is de schoolroute in Boven-Hardinxveld zichtbaar en zo veiliger 
gemaakt.

Bereikbaarheid: verminderen sluipverkeer, lobby, OV 
-Wethouder Theo Boerman

Wat hebben we gedaan
Wij hebben in de regio gevraagd om een onderzoek naar sluipverkeer. Dit verzoek is 
gehonoreerd en het onderzoek is uitgevoerd. Ook heeft een verdiepingsonderzoek plaatsgevon-
den. Wij participeren in de ambtelijke klankbordgroep en de Bestuurlijke Advies Groep van de 
MIRT-verkenning A15 waarbij het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio (en dus ook Har-
dinxveld-Giessendam) wordt onderzocht.

We zetten in op een halte van de waterbus in Hardinxveld-Giessendam. Blue Amigo, de nieuwe 
exploitant, ziet kansen om het waterbusnetwerk uit te breiden richting Hardinxveld-Giessendam. In 
een volgende collegeperiode zullen daar naar verwachting stappen voor worden gezet.
De Merwede-Lingelijn is de belangrijkste ov-ader. De (uitbreiding van) de capaciteit heeft continu 
de aandacht.

Ook een snelle en comfortabele fietsroute als aantrekkelijk alternatief zal bijdragen aan een betere 
bereikbaarheid van de gemeente. De voorkeursroute ligt langs de A15, maar er wordt ook een al-
ternatieve route door de gemeente onderzocht voor het geval de voorkeursroute niet mogelijk blijkt. 
Dit loopt door naar de volgende collegeperiode.
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Programma 3: 
een prettige woon- en 

leefomgeving
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Werken aan gebiedsontwikkeling en projecten 
-Wethouder Trudy Baggerman

Wat hebben we gedaan
Aan dit doel is invulling gegeven. Veel (woningbouw)projecten zijn in ontwikkeling , zijn 
de planfase doorlopen of zijn in uitvoering gekomen. We maken daarbij steeds een integrale afwe-
ging van belangen zoals de kwaliteit van wonen, werken, verkeer, parkeren en de relatie met de 
omgeving en met andere plannen.

PFAS, de stikstofwetgeving, de wet natuurbescherming en Covid-19 maken realisatie van plannen 
er niet eenvoudiger op. Dit heeft in 2020-2021 voor een dip in de oplevering van woningen  gezorgd. 
Inmiddels wordt weer goede voortgang geboekt  bij de planontwikkeling, zodat weer voorzien kan 
worden in de grote behoefte van onze inwoners aan nieuwe woningen. De raad heeft inmiddels de 
bestemmingsplannen vastgesteld voor de Rokerij , de IJzergieterij, Blauwe Zoom Ons Dorp, Rivier-
dijk locatie Ritmeester en de Stationsstraat. Hiermee kan de daadwerkelijke bouw starten. Er is bij 
de makelaars zeer veel vraag naar de woningen.

Nieuwe plannen staan gereed om tot een afronding te komen (‘t Oog 1e fase, de woonarken naast 
de Ijzergieterij,  Zwaluwpad, Nederveen-Huisman).  In bovengenoemde plannen is de kwaliteit van 
de woonomgeving een belangrijk aandachtspunt.  De realisatie van ruimtelijke plannen heeft door-
gaans een lange doorlooptijd en loopt daarom door in een volgende collegeperiode.

Lokale woonvisie - Wethouder Trudy Baggerman

Wat hebben we gedaan
Aan dit doel is invulling gegeven. De Lokale Paragraaf Wonen is met aandacht voor 
de regionale groeiopgave opgesteld. We bouwen in eerste instantie minimaal voldoende 
woningen voor onze eigen autonome groei/lokale behoefte. Maar het liefst iets meer in het duurde-
re segment voor midden- en hoger opgeleiden om bij te dragen aan de kwantitatieve en kwalitatieve 
ambitie van de regio (Groeiagenda). Deze groei moet aansluiten bij de schaal van onze gemeente, 
kortom een organische groei. 

De Lokale Paragraaf Wonen brengen we ten uitvoer via een tweejaarlijks
uitvoeringsprogramma. Dit programma vormt de leidraad bij de activiteiten die
de gemeente oppakt. Tweejaarlijks monitort en actualiseert de gemeente het
programma.

Prestatieafspraken woningcorporatie, jaarlijks worden met de Fien Wonen prestatieafspraken ge-
maakt over de volgende vijf thema’s: betaalbaarheid, beschikbaarheid, (bijzondere) doelgroepen 
en wonen met zorg/ondersteuning, duurzaamheid en leefbaarheid en wijkbeheer. 

Het regionale onderzoek (RIGO Woningmarktanalyse Drechtsteden) geeft een goed beeld van de 
lokale behoefte. Er is (nog) geen behoefte geweest voor een aanvullend onderzoek. 

Implementatie Omgevingswet -Wethouder Jan Nederveen

Wat hebben we gedaan
De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging zijn uitgesteld 
tot 1 januari 2023. De implementatie wordt onverminderd voortgezet, conform de door 
de raad vastgestelde Nota van Uitgangspunten (2019). Het traject om te komen tot een Omge-
vingsvisie is on hold gezet medio 2021. Alle energie is gestoken in de 27 minimale acties die 
gerealiseerd moeten zijn voor de inwerkingtredingsdatum zoals voorgesteld door de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zo heeft de raad op 17 februari 2022 al ingestemd met de 
onderstaande voorstellen:
• Delegatiebesluit bij wijzigen omgevingsplan
• Bindend adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
• Participatieplicht bij buitenplanse omgevingsplanactivitieiten

Voor het aankomend jaar wordt verder gewerkt aan de minimale acties. Er wordt daarnaast gewerkt 
aan het formuleren van een veranderopgave. Dit wordt gedaan in samenwerking met verschillende 
stakeholders, ambtelijke en bestuurlijke organisatie en de samenleving. De kerninstrumenten om-
gevingsvisie en omgevingsplan staan dan centraal. 
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In het formuleren van die veranderopgave betrekken we ook het continu monitoren en geregeld 
evalueren van de dagelijkse werkpraktijk na de inwerkingtredingsdatum, zodat gedurende de ver-
anderopgave in gezamenlijkheid tot een verdere invulling van de Omgevingswet wordt gekomen 
die past bij de gewenste dienstverlening aan de samenleving. Er gaat daarin specifieke aandacht 
uit naar belangrijke opgaven zoals die van de woningbouw en de gewenste versnelling daarvan. 
Om de implementatie van de Omgevingswet te realiseren werken we op onderdelen samen in 
Drechtstedenverband. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aansluiten op het Digitale Stelsel Omgevings-
wet (DSO).

Opstellen en uitvoeren Integraal Lokaal Veiligheidsplan 
(inclusief ondermijning) - Burgemeester Dirk Heijkoop

Wat hebben we gedaan
Er is een Integraal Lokaal Veiligheidsplan opgesteld met een doorlooptijd voor vier jaar. 
Hierin is samen met de veiligheidspartners opgetrokken en is op basis van lokale, regionale en 
landelijke trends een aantal onderwerpen vastgesteld waarop is ingezet. Op basis van dit ILVP is 
er per jaar (of per twee jaar) een uitvoeringsplan opgesteld. Hierin zijn de concrete uitwerkingen 
van de prioriteiten uit het ILVP voor dat jaar opgenomen. Bijvoorbeeld door het organiseren van 
preventie activiteiten voor inwoners, maar ook door een goede samenwerking met ketenpartners 
zoals het Zorg- en Veiligheidshuis en de Veiligheidsregio. 

Op het gebied van ondermijning is er in 2021 een adviseur voor de duur van twee 
jaar aangetrokken. Hiervoor is door de gemeenteraad geld vrijgemaakt. In juli 2021 is 
er door deze adviseur een plan van aanpak opgesteld. Hierin komen vijf sporen aan 
bod zoals het bevorderen van de weerbaarheid, het vergaren van een sterke informatie-
positie en het bevorderen van de integrale samenwerking met de (veiligheids)partners.
 In januari 2022 heeft het ROBT in samenwerking met het RIEC het schouwrapport aan de bur-
gemeester opgeleverd. De hierin genoemde signaleren worden komende maanden uitgelopen in 
samenwerking met onder meer de politie en het RIEC.

Opstellen en uitvoering integraal handhavingsbeleid 
- Burgemeester Dirk Heijkoop

Wat hebben we gedaan
Vanuit de WABO, APV, OOV en leefomgeving wordt er continue gewerkt aan het bepalen 
van prioriteiten op het gebied van handhaving en waar nodig door een toezichthouder of BOA 
opgetreden. Dit kan door middel van een gesprek maar indien nodig ook door het opleggen van 
bijvoorbeeld een last onder dwangsom of bestuursdwang.  

Sport en bewegen via MAG en Sportagenda 
- Wethouder Jan Nederveen

Wat hebben we gedaan
Samen met de betrokken partners zetten wij sport in Hardinxveld-Giessendam op de 
kaart. Wij doen dit door uitvoering te geven aan de Maatschappelijke Agenda en de Sportagenda, 
die samen het totale Sportbeleid vormen. Het Sportakkoord is daarnaast toegevoegd aan de MAG. 

Verbeteren zwemvaardigheid jeugd tot 12 jaar
- Wethouder Jan Nederveen

Wat hebben we gedaan
De inventarisatie om de zwemvaardigheid onder de jeugd in beeld te brengen, is 
afgerond.  Op basis hiervan zetten wij samen met de betrokken partners in op initiatieven om be-
lemmeringen voor het behalen van een zwemdiploma van onze jeugd tot 12 jaar zoveel als mogelijk 
op te heffen. Een resultaat is dat er diverse kinderen zijn die (extra) zwemles zijn gaan volgen. 
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Keuze in beheersvorm sporthallen Appelgaard en Wielewaal
- Wethouder Trudy Baggerman

Wat hebben we gedaan
Er is een onderzoek gedaan naar het verplaatsen van de velden bij de Appelgaard. Er 
wordt continu gekeken naar de (financiële) risico’s, het draagvlak bij verenigingen, gebruikers en 
omwonenden van de sporthallen. Het onderzoek naar de beheersvorm van de sporthallen is afge-
rond. Besloten is de huidige (gemeentelijke) beheersvorm te continueren.

Beoordeling particulier initiatief heropening buitenzwembad
- Wethouder Trudy Baggerman

Wat hebben we gedaan
Met twee nieuwe initiatiefnemers wordt bekeken of het haalbaar is om het buitenbad opnieuw te 
kunnen openen. Er is een inwonersenquête door het Onderzoekscentrum uitgevoerd. In september 
2020 is de uitslag van hiervan gepresenteerd aan de gemeenteraad. De rol van de gemeente is om 
de planvorming te beoordelen op aanvaardbare risico’s waar het gaat om (toekomstige) financiële 
lasten.  

Er is in de afgelopen periode een programma ven eisen opgesteld. Dit is tezamen met een concept 
inrichtingsplan in 2021 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Verder is door initiatiefnemers begin 
2022 een investeringsbegroting opgesteld, waarop vanuit de gemeente een toets plaatsvindt. Ook 
is in samenspraak met Synarchis een concept exploitatieplan opgesteld. De financiële stukken 
worden na een collegebehandeling in een Ontmoeting op  10 februari 2022 met de gemeenteraad 
gedeeld. Na de gemeenteraadsverkiezingen komt het onderwerp terug in het Debat/Besluit met de 
intentie om bij een positief besluit de planologische procedure voor 1 juli 2022 te starten.

Recreatie: samenhangend aanbod dagrecreatie
- Wethouder Jan Nederveen

Wat hebben we gedaan
Een samenhangend geheel aan recreatieve maatregelen treffen om meerdere gebieden
in Hardinxveld-Giessendam aantrekkelijk te maken voor extensieve dagrecreatie mogelijk te ma-
ken, waaronder het omleggen van het wandelpad Giessenzoom, aanleggen van een visplaats en 
plaatsen van een picknicktafel. Deze uitgangspunten voor recreatie zijn meegenomen in ruimtelijke 
visie voor ‘t Oog en de ontwikkeling van het bedrijventerrein in de westpunt en woonwijk ten oosten 
van de Polderweg.
Bij eventuele aanpassingen van de Spoorweg fiets-/recreatieroute(s) betrekken. 

Bij vrijkomende percelen langs de A15 als gevolg van Basisnet Weg bezien of deze 
geheel of gedeeltelijk benut kunnen worden voor verbetering wandelroute. Hierover 
wordt overleg gevoerd met Rijkswaterschap.

Recreatie is als een van de pijlers benoemd in de economische visie. Dit betekent dat de recre-
atieve functie ook vanuit economische perspectief nadere invullingen kan krijgen in de komende 
periode.

Vergroten toegankelijkheid cultuurhistorie en –erfgoed
- Wethouder Jan Nederveen

Wat hebben we gedaan
Voor activiteiten kan er door diverse partijen een beroep op de MAG worden gedaan. 

We brengen de gemeentelijke kunstwerken in kaart, zowel in de openbare ruimte als 
binnen het gemeentehuis.

We onderzoeken hoe we meer aandacht kunnen krijgen voor zowel de immateriële als 
de materiele cultuurhistorie.
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Stimuleren van evenementen in wijken en buurten 
- Burgemeester Dirk Heijkoop

Wat hebben we gedaan
Door de veranderende regelgeving met betrekking tot veiligheid bij nemen we 
organisatoren van evenementen in een vooroverleg mee in de gehele procedure. Door aan de 
voorkant organisaties te informeren, kunnen belemmeringen weg worden genomen. Er is ook nauw 
overleg met politie, GHOR en Veiligheidsregio. Dat geldt zeker in de huidige tijd van de corona-cri-
sis en de landelijke maatregelen en versoepelingen. 

Er is gewerkt met een nieuw (regionaal) aanvraagformulier waardoor het eenvoudiger wordt voor 
organisatoren om een aanvraag in te dienen waarbij de veiligheid en wet- en regelgeving niet uit 
het oog wordt verloren. 

We herzien het evenementenbeleid in relatie tot de nieuwe wettelijke voorschriften, 
regionale samenwerking en eisen op het gebied van openbare orde en veiligheid en 
de kosten die dat met zich meebrengt.

Duurzaamheid - Wethouder Jan Nederveen

Wat hebben we gedaan
De lokale energie agenda beschrijft de activiteiten die we uitvoeren om onze doel-
stellingen te realiseren. We zetten in op: energie besparen, aardgas uitfaseren en 
duurzame energie opwekken. In 2021 is de Lokale Duurzaamheidsagenda vastgesteld als aanvul-
ling op de Lokale Energie Agenda (2019). De Lokale Duurzaamheids agenda beschrijft de integrale 
opgaven waar de gemeente Hardinxveld-Giessendam de komende jaren voor staat en is daarmee 
richtinggevend voor een integrale, opgavegerichte aanpak op Duurzaamheid voor de komende 
jaren. 

Creëren van bewustwording onder inwoners en hen aanzetten tot het uitvoeren van maatregelen. 
Door de inzet van een energiecontactfunctionaris, communicatie uitingen, wijkaanpakken, kennis-
deelbijeenkomsten ed. Dit is een continu proces. De functie van de Energie Contact Functionaris 
is momenteel vertaald naar een beleidsmedewerker die zowel inzet richting de samenleving (Klei-
ne Energiebesparende Maatregelen, Energiecoaches, Collectieve Inkoop) alsmede ondersteuning 
biedt aan de uitvoering van de RES 1.0 en TVW 2021. 

In 2021 is de Transitie Visie Warmte 2021 voor de gemeente Hardinxveld op- en vastgesteld. 

In 2020 is de concept Regionale Energie Strategie (RES) vastgesteld. In opvolging hierop is onder 
andere een uitgebreid participatief onderzoek gestart (regiobreed) mede op basis waarvan de RES 
verder is uitgewerkt met de RES 1.0 als resultaat. Deze is in juni 2021 ook door de gemeenteraad 
van Hardinxveld-Giessendam vastgesteld inclusief 2 moties die nadere bepalingen meegeven ten 
aanzien van de in Hardinxveld-Giessendam gesitueerde uitwerkingsgebieden voor de mogelijke 
realisatie van zonnevelden. 

Er zijn diverse programma’s opgezet en uitgevoerd om inwoners te stimuleren tot en helpen bij 
het nemen van energiebesparende maatregelen. Van collectieve acties inkoop voor bijvoorbeeld 
isolatie van de woning of het plaatsen van zonnepanelen tot voucheracties gericht op kleine ener-
gie besparende maatregelen zoals led-lampen of tochtstrips. De online diensteverlening van het 
Regionaal Energie Loket speelt hierbij een belangrijke rol.

In 2021 is een inhoudelijke en financiële doorrekening gemaakt van de Regionale Energie Stra-
tegie 1.0. Deze kan gebruikt worden om af te stemmen over de verdeling tussen regionale, lokale 
en intergemeentelijke inzet. Dit vertaalt zich ook naar de gewenste inzet en personele invulling op 
lokaal niveau waarbij voor de komende jaren ook bijdragen van de Rijksoverheid worden verwacht. 

Er worden zonnepanelen gelegd op de gemeentewerf en er zijn investeringen gedaan waarmee het 
pand aardasvrij is en het grootste deel van de energie die verbruikt wordt zelf opwekt. 

In 2021 is in samenwerking met de werkregio A5H een Regionale Adaptatie Strategie (RAS - kli-
maatadaptatie) opgesteld. Parallel hieraan is ook een Lokale Adaptatie Strategie (LAS) opgesteld 
welke Q1 2022 ter vaststelling aan college en raad is voorgelegd. 14



Verhogen kwaliteit straatbeeld- Wethouder Theo Boerman

Wat hebben we gedaan
We beschikken sinds eind 2020 over een nieuw regionaal beheerpakket voor alle 
disciplines in de openbare ruimte. In 2021 is dit pakket verder ingericht en we 
gebruiken dit als basis voor actualisatie van de beheerplannen. In deze plannen krijgt verhoging 
van de kwaliteit van het straatbeeld een plaats.  Zo zijn voorstellen voor verhoging van de kwaliteit 
van het straatbeeld voor het onderdeel groen opgenomen in het concept-groenbeleidsplan dat 
momenteel de besluitvorming doorloopt.  Voor wegen is het beheerniveau voor de fietspaden ver-
hoogd naar niveau B. De gemeenteraad heeft vanaf 2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor 
een goede woonomgeving. De inzet hiervan wordt in 2022 verder uitgewerkt.

Verbeteren en aanleggen speel- en ontmoetingsplekken 
- Wethouder Theo Boerman

Wat hebben we gedaan
De ambities en middelen van het speelruimteplan worden jaarlijks middels uitvoerings-
plannen op elkaar afgestemd. Er is budget beschikbaar voor gesteld om uitvoering te geven aan 
het speelruimteplan. 

We gaan door met de uitvoering van het speelruimteplan, waaronder 
• de leefomgeving  verrijken met  speelprikkels;
• het realiseren van nieuwe speelplekken en speelvelden;
• het aanleggen en verbeteren van  ontmoetingsplekken  voor de oudere jeugd. 

Er zijn inmiddels al veel speelplekken opgeknapt, vernieuwd en ook zijn er nieuwe speelplekken 
gerealiseerd

Opstellen nieuw groenbeleidsplan - Wethouder Theo Boerman

Wat hebben we gedaan
De gemeente stelt samen met bewoners een nieuw groenbeleidsplan op. De voorbe-
reiding is hiervan in 2021 gestart. In overleg met de raad zijn de doelen waaraan het 
geactualiseerde groenbeleidsplan moet voldoen vastgesteld middels een startnotitie. Samen met 
de inwoners wordt het plan opgesteld. Ruimte voor initiatieven om openbare ruimte te onderhouden 
worden hierin opgenomen. Het plan heeft een relatie met het omgevingsplan / omgevingsvisie. 
Het college besluit eind januari 2022 over het plan waarna de raad het plan gepresenteerd krijgt in 
februari en er over besluit in april 2022.

Wethouder Theo Boerman: 

“De natuur in straat en buurt. Meer kleur en fleur. Meer 
diversiteit in beplanting. Oog voor alles wat leeft in de 
natuur. Maar ook de mogelijkheid om groen te adopte-
ren. Minimaal aantal m2 groen en bomen per woning bij 
nieuwbouwprojecten. Dat alles – en nog veel meer -  is 
terug te vinden in het nieuwe groenbeleidsplan dat aan 
de raad wordt voorgelegd. Ik ben zeer tevreden over het 
resultaat en dank iedereen voor zijn of haar bijdrage.”
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Programma 4:
bestuur, dienstverlening & 

bedrijfsvoering
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Burgemeester Dirk Heijkoop: (Dienstverlening)

“Om de dienstverlening weer op orde te brengen en te 
houden is stevig geïnvesteerd in de gemeentelijke orga-
nisatie en het bestuur. De eerste stappen zijn gezet en 
geven vertrouwen in de toekomst!”

Bestuurlijke coördinatie - Burgemeester Dirk Heijkoop

Wat hebben we gedaan
De gemeente is goed op de hoogte wat er in de samenleving speelt. Dit gebeurt via 
allerlei contacten (college, gemeenteraad, organisatie). In de coronaperiode was het 
niet mogelijk om Ontmoetingen op locatie (gemeenteraad) of bedrijfsbezoeken (college) af te leg-
gen. In deze periode die bijna 2 jaar duurt, hebben we gezocht naar andere vormen. Zo gingen 
na de lockdowns de portefeuillehouders op (werk)bezoek bij ondernemers of maatschappelijke 
instellingen waar dat mogelijk was binnen de geldende maatregelen. Vanuit de organisatie werden 
contacten veelal digitaal, maar wel persoonlijk onderhouden. De gemeenteraad heeft een groot 
deel van de periode digitaal of zonder publiek moeten vergaderen. In de volgende periode wordt 
de vorm van de Ontmoetingen weer opgepakt als onderdeel van de opbrengsten van de heisessie. 

Burgerparticipatie -Wethouder Jan Nederveem

Wat hebben we gedaan
In het startgesprek met de gemeenteraad over participatie zijn de participatietrajecten 
van de afgelopen jaren gedeeld. Hierna volgden ook andere waardevolle gesprekken
met de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en inwoners die geleid hebben tot het vaststellen 
van een praktische, actuele participatienota. 

Eind 2021 is de het nieuwe participatiebeleid ‘Participeren blijven we leren’ vastgesteld. Het nieuwe 
beleidskader is het resultaat van een intensief traject waarin participatie juist al een rol heeft ge-
speeld: gesprekken met raad, college, ambtelijke organisatie én samenleving hebben geresulteerd 
in een beleidskader en uitvoeringsagenda die als doel hebben participatie in het DNA van de ge-
meente Hardinxveld-Giessendam te krijgen. 

De uitgangspunten in de nota stimuleren een helder en eerlijk participatietraject, waarin voor een-
ieder helder is wat zijn/haar rol is. We wegen bij elk traject af hoe en in welke mate we inwoners/
partners/ondernemers kunnen betrekken. Anderzijds stimuleren we ook inwoners om te komen met 
initiatieven en ondersteunen we hen waar mogelijk bij het participatieproces.

Een onderdeel van de participatienota is de toolbox, welke stimuleert om nieuwe vormen van parti-
cipatie te gebruiken. Op die manier kunnen we de juiste (nieuwe) doelgroepen bereiken. Komende 
tijd ‘experimenteren’ we met nieuwe vormen, doelgroepen en processen. Evalueren is hierbij een 
vast onderdeel om participatietrajecten te blijven verbeteren. Immers, de samenleving ontwikkelt 
zich door, waardoor participatie zich ook blijft ontwikkelen. Participeren blijven we leren!

De pilot Buurt Bestuurt is geëvalueerd en afgerond in de huidige vorm. Het is mogelijk om deze als 
vorm voort te zetten met verbreding van veiligheid naar sociale en fysieke leefomgeving.
Wij dragen bij aan de doorontwikkeling van de Drechtsteden. We vragen aandacht voor de cultuur 
in de samenwerking en houding en gedrag. Daarnaast focussen we op eigenaarschap en heldere 
rolneming. We hebben nadrukkelijk aandacht voor de lokale schaal. 
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Bijdragen aan doorontwikkeling Drechtsteden en 
bestuurlijke omgeving - Wethouder Trudy Baggerman 

De afgelopen 4 jaar hebben in het teken gestaan van een brede transitie in de



regionale samenwerking. Aan het begin van de periode was het onderzoek van Berenschot en de 
rapportage van de commissie Deetman hierover actueel. Daarna is de regionaal een bestuurlijke 
keuze gemaakt om in te zetten op een nieuwe GR voor het Sociaal Domein ten behoeve van meer 
lokaal maatwerk en daarnaast de bedrijfs- voeringstaken onder te brengen bij de servicegemeente 
Dordrecht per 1 januari 2022. Dit vroeg in 2021 om meerdere raads- en collegebesluiten om deze 
transities goed te regelen. In 2022 wordt gewerkt aan de verdere vormgeving en werkwijze in de 
praktijk. Daarnaast is het doel om de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken en de manier waarop 
dit doorwerkt in de dienstverlening aan te sluiten op onze organisatieontwikkeling. Al met al is terug-
blikkend vast te stellen dat het bestuurlijk landschap behoorlijk is veranderd met diverse samenvoe-
gingen van buurgemeenten en de transities in Drechtsteden, en inhoudelijke ontwikkelingen zoals 
de Regiodeal (IJzergieterij) en de Groeiagenda. Dat heeft niet geleid tot een formele herijking van 
de uit 2013 daterende Samenlevingsvisie.

Wel heeft Hardinxveld-Giessendam veel ervaring opgedaan in de diverse bestuurlijke netwerken. 
De gemeenteraad en het college hebben samen intensief opgetrokken vanaf het rapport van de 
commissie Deetman en de transities in Drechtsteden. De gehele periode zijn zowel gemeenteraad 
als college vertegenwoordigd geweest in de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur die eind 2021 
zijn opgeheven.  

Vanwege de corona-periode is er de afgelopen 2 jaar minder op fysieke wijze geinvesteerd in 
bestuurlijke overleggen met colleges in de nabije regio. Wel is er intensief samengewerkt, denk 
bijvoorbeeld aan de extra inzet van de Veiligheidsregio, de Regionaal Maatschappelijke Agenda, 
Regiodeal en allerlei andere verbonden partijen. In de komende periode willen we de bestuurlijke 
ontmoetingen tussen colleges weer voortzetten. 

Gezonde financiële positie behouden en verbeteren  
- Wethouder Theo Boerman

Wat hebben we gedaan
Met de verkoop van de aandelen van Eneco in 2020 is de schuldpositie aanzienlijk 
verbeterd. Per eind 2021 bedraagt de leningenportefeuille € 18,4 miljoen. Voor zover financiering 
nodig is zal dat via kasgeldleningen worden ingevuld.

Op (langere) termijn staan (grotere) uitgaven/investeringen geraamd. Het streven blijft daarbij om 
binnen de gestelde uitgangspunten dit te realiseren, waarbij ook afbouw van de schuldpositie van 
belang is en blijft.

Kostendekkendheid van lokale heffingen actualiseren 
(legestarieven) - Wethouder Theo Boerman

Wat hebben we gedaan
In de begroting en jaarrekening worden jaarlijks de kostendekkendheid van de 
verschillende producten verantwoord (paragraaf Lokale Heffingen). Specifieke 
onderzoeken van de kostendekkenheid van belastingen en leges worden via een 
4-jarige cyclus uitgevoerd. Daarbij wordt ook de toerekening van kosten tegen het 
licht gehouden en wordt eventueel de toerekening heroverwogen. De resultaten 
kunnen leiden tot bijstelling van tarieven. Daarbij wordt ook bezien hoe aanvragen zo eenvoudig 
mogelijk kunnen verwerkt.  

De uitvoering van zogenaamde artikel 213a onderzoeken (doelmatigheid en doeltreffendheid) zijn 
in verband met prioriteitstelling nog niet opgepakt. 

De tarieven voor 2022 voor OZB en andere tarieven zijn geïndexeerd voor het inflatie- 
percentage. Dit is met het vaststellen van de verordeningen en tarieventabellen 
(raadsbesluit 17 december 2021) besloten. 
In de voorgaande jaren is het uitgangspunt voor de ontwikkeling het inflatie-
percentage jaar t-2 geweest. Dat wil zeggen dat het tarief 2022 is geïndexeerd op 
basis van het inflatiepercentage over 2020. Dit tenzij de ontwikkelingen van de tarieven 
door externe omstandigheden hiervan sterk afweken. De overige leges- en heffingen volgen ook  
de ontwikkeling van het inflatiepercentage.

In 2020 is het onderzoek naar de opbouw van de tarieven van begraafplaatsen en evenementen 
afgerond. Op grond daarvan zijn de tarieven voor evenementen en begraven verlaagd. 18



Professionaliseren van de dienstverlening
- Burgemeester Dirk Heijkoop

Wat hebben we gedaan
De gemeente voorziet in eenduidige informatievoorziening over de dienstverlening op 
alle fronten binnen de gemeente. We hebben heldere termijnen en afspraken die terug te vinden 
zijn voor de inwoners. Op die manier houden we onze dienstverlening continu tegen het licht. De 
kwaliteit van de dienstverlening is daarnaast het centrale thema in onze organisatieontwikkeling.  

Met de komst van de nieuwe website hebben we een doorontwikkeling gemaakt in onze (digitale) 
informatievoorziening. De nieuwe website is sinds 2019. En met de introductie van de wijklijn-app 
Fixi in 2020 is de klantvriendelijkheid voor meldingen openbare ruimte verbeterd. 

Er is in 2021 een enquête gehouden om te onderzoeken of er behoefte is aan het thuisbezorgen 
van producten zoals paspoorten. De conclusie is vooralsnog dat inwoners geen voorstander zijn 
van thuisbezorgen als daarvoor (extra) moet worden betaald. Aangezien er zonder betaling geen 
sprake is van kostendekkendheid is besloten voor nu af te zien van invoering van aan huis bezor-
ging van waardedocumenten tegen betaling.

Op dit moment en door corona werken wij alleen op afspraak voor de producten van burgerzaken. 
Dat bevalt zowel de organisatie als de burgers prima. Daarbij kan inmiddels gesproken worden van 
een flinke periode van gewenning.
Na corona (‘terug naar het nieuwe normaal’) is afgesproken opnieuw de openingstijden tegen het 
licht te houden en te beoordelen want het meest gewenst is ook in relatie tot onze dienstverlening. 
Werken op afspraak zal daar zeker onderdeel van blijven.

Verdere organisatie-ontwikkeling - Burgemeester Dirk Heijkoop

Wat hebben we gedaan
We werken vanuit het nieuwe organisatiebesluit en de organisatie ontwikkelt zich 
verder door naar een netwerkorganisatie. Deze doorontwikkeling hangt samen met 
onder meer het werken met verschillende vormen van participatie en het verder verbeteren van de 
kwaliteit van onze dienstverlening. We kijken ook naar manieren van werken die passen bij onze 
organisatie en deze tijd. 

We onderzoeken bijvoorbeeld op welke wijze onze huisvesting bij kan dragen aan de ingezette 
doorontwikkeling van de organisatie en de kwaliteit van de dienstverlening.

Uitvoeren regionaal beleid  informatieveiligheid, 
-management, privacy - Burgemeester Dirk Heijkoop

Wat hebben we gedaan
De gemeente gaat op een zorgvuldige en veilige wijze om met gegevens van inwoners
In de regio is beleid opgesteld op het gebied van informatieveiligheid. Dit is in 2021 lokaal vast-
gesteld. Jaarlijks worden evaluaties uitgevoerd (ENSIA) om na te gaan hoe de stand van zaken 
is rond het werken met en verwerken van gegevens. We sluiten gebruiksovereenkomsten af met 
partners waarmee we het gebruik van gegevens vastleggen. 

Daarnaast is de functie van informatiemanager structureel versterkt, deels om een goede ge-
sprekspartner in de regio te kunnen zijn (contramal) en deels om lokale uitrol van (veelal regionale) 
ICT-projecten te begeleiden. Op ICT gebied zullen de komende jaren in het teken staan van het 
regionale programma ICT-Verandert, waarin de implementatie van Microsoft365 een belangrijk on-
derdeel is.  

Mede door middel van de implementatie van het Klant, Zaak en Archiefsysteem zijn we bezig om 
de archief en informatiehuishouding van de gemeente verder op orde te brengen en te houden. De 
komende jaren zullen we ons blijven richten op het op een gestructureerde wijze organiseren van 
informatie. 
De leden van de gemeenteraad beschikken nu ook over een GRID account waardoor de veiligheid 
van mailverkeer is verbeterd. Om de veiligheid van het e-mailverkeer te verbeteren, is regionaal 
een programma geïnstalleerd waarmee veilig gegevens kunnen worden uitgewisseld. 
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