Nieuwsbrief juni 2015
Van de (steun)fractie:
Verkiezingsbeloften ingevuld:
Dorpshuis nieuwe stijl
In het verkiezingsprogramma van de T@B staat dat wij Dorpshuis Drijvershof
willen behouden door bijvoorbeeld een andere beheersvorm of privatisering.
Alleen door meer vrijheid en commerciële activiteiten kan het dorpshuis
blijven bestaan.
Dat is gelukt!
Op 3 juni 2015 heeft de gemeente
Drijvershof, met behoud van de
dorpshuisfunctie, officieel verkocht aan
horecaondernemer Van den Hil.
Het dorpshuis is gered.
Zo blijft de dorpshuisfunctie voor de gebruikers en onze inwoners behouden.
De horecaondernemer steekt het dorpshuis in een nieuw jasje door het
grondig op te knappen. Ook organiseert hij straks feesten en partijen. Een
voorziening voor jong en oud blijft bestaan in ons dorp!
Voetgangersoversteekplaats Troelstrastraat-Thorbeckestraat
Deze voetgangersoversteekplaats is
aangelegd.
Het heeft wel even geduurd,
maar in de nacht van 1 op 2 juni 2015,
is dan de voetgangersoversteekplaats
Troelstrastraat-Thorbeckestraat ,
mede dankzij de T@B eindelijk gerealiseerd, de wens van vele burgers is
hiermede in vervulling gegaan. Om het verkeer en de bevolking er zo weinig
mogelijk last van te laten hebben is er dus voor gekozen om de
werkzaamheden s'nachts uit te voeren. De T@B is altijd een voorstander
geweest om deze oversteekplaats te verwezenlijken, mede omdat de T@B de
veiligheid van onze burgers hoog in het vaandel heeft staan en deze
oversteekplaats zal daar weer een steentje meer aan bijdragen.

Nieuws van het bestuur:
Bestuursveranderingen
Het is al weer enige weken geleden dat ik mijn laatste Algemene Leden Vergadering heb
voorgezeten. Eerst was het wel even wennen, want het was een behoorlijk deel van mijn
leven geworden. Nu kan ik er uitermate van genieten dat het bestuur gewoon lekker
door draait zonder mij. Hennie Verschoor heeft na vier jaar penningmeesterschap zijn
functie overgedragen aan Wil Dubbeldam. We hebben een fijne tijd gehad met elkaar.
Evenals alle andere bestuursleden die in de afgelopen jaren samen met mij een bestuur
hebben gevormd. Zonder hen zou ik niets zijn geweest en ik hoop elkaar nog vaak tegen
te komen op T@B-bijeenkomsten en andere Hardinxveldse aangelegenheden. Vanuit
Boven-Hardinxveld de hartelijke groeten van….. Pieter Verschoor!
Per 1 mei 2015, nadat de leden in de algemene ledenvergadering unaniem ja zeiden voor
mijn benoeming, ben ik de trotse voorzitter van het bestuur van de T@B. Gelijktijdig met
mijn benoeming is er ook een nieuwe penningmeester benoemd. Wil Dubbeldam ook
geen onbekende binnen de partij, is vanaf 1 mei 2015 onze penningmeester. Namens Wil
kan ik jullie mededelen dat we er erg veel zin in hebben en dat ons de zware taak
voorbehouden is om de goed rijdende trein, wat de T@B nu is, op het juiste spoor te
houden. Met 6 raadleden en 2 wethouders doet de T@B het uitstekend. De rol is echter
anders dan de jaren voor de verkiezingen van 2014. De T@B regeert, zit hiermee in het
college en moet ook samenwerken met onze gewaardeerde coalitiepartij de SGP. Dit
vergt een andere manier van werken, goede samenwerking tussen de partijen T@B en
SGP maar ook binnen onze T@B is dit van zeer groot belang. Ik wil mij sterk maken voor
de partij en het geluid van u als lid ook zeer serieus oppakken. Informeren van de
achterban, onze kiezers en de overige burgers van Hardinxveld-Giessendam staat
bovenaan mijn lijst. Het bestuur en ik voorop zullen u zoveel als mogelijk direct
informeren over belangrijke besluiten maar ook over het behalen van de speerpunten
van de T@B … Dick Fijnekam, Voorzitter bestuur T@B.

T@B Activiteiten Agenda
Vereniging:
Ledenuitje
17-10-2015
Markten:
19-09-2015
Markt Beneden-Hardinxveld
26-09-2015
Markt Beneden-Hardinxveld
31-10-2015
Hoogvliet Boven-Hardinxveld
21-11-2015
Sintmarkt
27-11-2015
Moonlight shopping
Belangrijke Raadsbijeenkomsten:
02-07-2015
“Debat” bestuurlijke oriëntatie
09-07-2015
“Debat en Besluit” bestuurlijke oriëntatie

Regionale samenwerking
Ontwikkelingen rond bestuurlijke samenwerking:
College adviseert samenwerking met Drechtsteden
Het College van B&W adviseert de raad om samen te werken met de Drechtsteden.
Dit door als zelfstandige gemeente samen te werken in de Gemeenschappelijke
Regeling Drechtsteden. Als de raad dit voorstel overneemt, kan de gemeente de
service aan onze inwoners, nu en in de toekomst, zo optimaal mogelijk blijven
faciliteren en blijft de gemeente zelfstandig.
Samenwerking
Samenwerken is noodzakelijk om de vele taken die het Rijk oplegt aan te kunnen.
Kleine gemeenten kunnen het niet alleen, daarom moeten zij samenwerken. T@B is
voor samenwerking, maar tegen fusie. Door samenwerking met de Drechtsteden
kan ons dorp zelfstandig blijven en is een toekomstbestendige en duurzame
samenwerking gewaarborgd. Voor inwoners verandert er nauwelijks iets. De
gemeente blijft zelfstandig, met een eigen gemeenteraad en college. Het
gemeentehuis blijft in ons dorp en voor een paspoort, rijbewijs of andere diensten
kunt u gewoon op het gemeentehuis terecht.
Onderzoeksbureau
De gemeenteraad gaf eind 2014 de opdracht aan BMC om samenwerking met
Drechtsteden en een inkooprelatie met buurgemeenten te verkennen. Alleen
Gorinchem ging op de inkooprelatie verkenning in en deed, naast Drechtsteden, een
aanbod. Beide varianten zijn vergeleken. Uit de conclusie van het rapport blijkt dat
de toekomstbestendigheid en zelfstandigheid binnen de samenwerking van de
Drechtsteden beter wordt geborgd dan bij het aangaan van een inkooprelatie met
Gorinchem. Een inkooprelatie met Gorinchem is ogenschijnlijk makkelijker te
implementeren maar heeft zijn risico's omdat er geen financiële onderbouwing is,
op langere termijn is deze variant onzekerder en zal personele consequenties
hebben. Bovendien heeft Hardinxveld-Giessendam dan bij Gorinchem niets meer te
vertellen over haar medewerkers en de hoogte van de prijs voor de af te nemen
diensten.
Kosten en personeel
De samenwerking met Drechtsteden heeft ook gevolgen voor het personeel.
Belangrijk is dat zij op een goede wijze wordt begeleid naar de Drechtsteden of naar
ander werk. Ook zijn de kosten belangrijk. Geschat wordt dat de samenwerking met
Drechtsteden leidt tot eenmalige kosten met een bandbreedte van ca. 1,4 miljoen
tot 2,8 miljoen euro. De verwachting is dat de samenwerking jaarlijks ca. € 50.000,tot € 100.000,- structureel oplevert. Meer informatie over het voorstel van B&W en
het rapport leest u op www.gemhg.nl . Voor vragen kunt u ook contact opnemen
met de fractie.
Raadsvergaderingen
De fractie van de T@B buigt zich de komende periode over de stukken. Op 23 juni
2015 geeft BMC een toelichting op het rapport. Op 2 en 9 juli 2015 vergadert de
raad over het rapport en het voorstel van B&W. Op 9 juli neemt de raad een besluit.
Alle vergaderingen vinden plaats in de raadzaal en vangen aan om 19.30 uur. U bent
van harte welkom!

