Van de (steun) fractie:
WE KRIJGEN WEER EEN VASTE
BURGEMEESTER
Op 16 november hebben de fractievoorzitters
gesproken met de Commissaris van de Koning
(CdK) om een vaste kroonbenoemde burgemeester
te krijgen. Eerder wilde de CdK de vacature niet
openstellen omdat de bestuurlijke toekomst van
Hardinxveld-Giessendam onvoldoende duidelijk was.
Doordat onze gemeenteraad op 9 juli heeft gekozen
voor behoud van zelfstandigheid door aansluiting bij
de Drechtsteden en de Drechtsteden op 3 november
hebben ingestemd met toetreding van onze
gemeente tot de Drechtsteden is deze duidelijkheid
er nu wel. De CdK was dan ook positief in zijn
antwoord: Hardinxveld-Giessendam mag op zoek
naar een nieuwe vaste burgemeester. Omdat de
CdK veel sollicitatieprocedures voor burgemeesters
heeft lopen zal niet eerder dan april de vacature
geplaatst kunnen worden. Na een uitvoerige
procedure zal de CdK in het laatste kwartaal van
2016 onze nieuwe burgemeester benoemen. Dus
nog even geduld!
De T@B heeft haar leden en kiezers een
zelfstandig Hardinxveld-Giessendam beloofd
en dat maken wij waar!
MOONLIGHTSHOPPING EN
LEDENWERFACTIE
Op 28 november 2015 deed de T@B mee aan de
Moonlightshopping in Boven Hardinxveld.

onze leden! De actie: “maak onze club nog groter”
houdt in dat als je als lid vóór 31 december 2015
een nieuw lid aandraagt je kans maakt op een
houten kerstboom, het nieuwe lid maakt kans op de
dinerbon. De leden hebben een brief met een
actieformulier ontvangen en maken kans op een
houten kerstboom. Ook hebben we veel informatie
gegeven over de samenwerking met de
Drechtsteden en dat vinden wij belangrijk. De
warme T@B-tent stond ook dit jaar vol met
bezoekers. We hebben nieuwe leden mogen
verwelkomen. Wethouders en raadsleden hebben
vragen van de inwoners beantwoord. Het was
wederom een geslaagde avond, een combinatie van
politiek en plezier.
De T@B staat altijd dicht bij de inwoners,
daarmee onderscheiden wij ons! Leden en
Actiecomité bedankt!
VERHALEN STIJGING OZB MISLEIDEND
Vanaf 11 december 2015 circuleren er berichten dat
in Hardinxveld-Giessendam de onroerendezaakbelasting (OZB) flink omhoog ging. Dat is onjuist en
geeft onnodige onrust. De T@B maakt zich sterk
voor een lage OZB. Vereniging Eigen Huis (VEH)
publiceerde een OZB-tariefsverhoging van 8,81
procent in 2016. Maar vermeldde niet dat in 2015
sprake was van een eenmalige tariefskorting van 11
procent. In 2014 betaalden inwoners teveel OZB en
kregen een eenmalige tariefskorting in 2015. Nu
zitten we weer op het normale niveau. De T@B
stelde in 2014 dat de OZB te hoog was, de
berekening van 2014 klopte niet. De gemeenteraad
besloot het te hoog berekende tarief terug te geven
aan de inwoners. Dit gebeurde via de WOZ-aanslag
van 2015. Daar heeft de VEH geen rekening mee
gehouden. De gemiddelde woningwaarde is hier
sinds 2008 gemiddeld slechts met 0,6% per jaar
gestegen. Wij vinden het belangrijk dat u juist
wordt geïnformeerd.
De T@B blijft zich inspannen om flinke
belastingverhogingen te voorkomen!
Belangrijke data, noteert u alvast in uw
agenda!

Er is hard gewerkt aan het opzetten en sfeervol
inrichten van de tent, glühwein bereiden en zorgen
dat de koffie om 17.00 uur vers in de pot zat.
Dit was ook de start van een ledenwerfactie en deze
is zeer succesvol verlopen, mede door de inzet van

(steun) fractie, wethouders, bestuur:
20-01-2016
De Koperen Snor 20:00 uur,
Bespreking toekomstzaken
Voor de liefhebbers:
05-01-2016
Nieuwjaarsreceptie
Gemeentehuis 19:30 uur.

