
 

Besluitenlijst Oordeelsvormende vergadering gemeenteraad Sliedrecht op dinsdag 19 
januari 2021 

 SGP-ChristenUnie   
1 C. Ippel raadslid 

 

2 A.W. de Mul-Donker raadslid  
3 F.A. Mulder raadslid  
4 J.H. Oostrom raadslid  
5 J.C. Paas fractievoorzitter  
6 A.T. Spruijt raadslid  
7 J.H. Visser raadslid  
 J.J. Ligthart-de Bruin burgerraadslid  
 PRO Sliedrecht   
1 W.H. Blanken raadslid  
2 T.W. Pauw raadslid  
3 G. Safai Pour raadslid  
4 M.T. Stam-Smeets raadslid  
5 M. Verheul fractievoorzitter  
 R.C. Penning burgerraadslid  
 C. Verheul burgerraadslid  
 PvdA   
1 B. van der Plas fractievoorzitter  
2 G. Torun raadslid afmelding 
 E. Gruppen burgerraadslid  
 J.C. Keesmaat burgerraadslid  
 CDA   
1 A.L. den Besten raadslid  
2 F.J. Dunsbergen fractievoorzitter  
3 V.E. Prins raadslid  
 J.L. de Vries burgerraadslid  
 VVD   
1 R. Bijderwieden fractievoorzitter 

 

2 S. van Wijngaarden raadslid voorzitter 
 T.E. de Ruiter-van den Dool burgerraadslid  
 Slydregt.NU   
1 M.J.H. Jongeneel fractievoorzitter  
 G.P. Jongeneel burgerraadslid  
 B. Brandwijk burgerraadslid  
 D66    
1 R.B. de Munck fractievoorzitter  
 M.L.P.M. Bouwmans burgerraadslid  
 S.J. de Rooij burgerraadslid  
 College B&W   
 D.R. van der Borg burgemeester  
 T.A. Spek wethouder  
 P. Vat wethouder  



 E.P.E. Goverde wethouder  
 Griffie   
 H.M. Vos - Hulleman Plv. griffier  

 
 

1. Opening 

Er is een afmelding van de heer Torun. 

 

2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde 

onderwerpen 

Er zijn geen insprekers. 

 

3. Vaststellen agenda 

Agenda vastgesteld. 

 

4. Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 24 november 

2020 

Besluitenlijst vastgesteld. 

 

5. Mondelinge vragen  

De fractievoorzitter van D66, de heer De Munck, stelt mondelinge vragen over de 

toeslagenaffaire. :  

Antwoord van wethouder Vat 
 

6. Ingekomen stukken 

Geen vragen en/of opmerkingen over de ingekomen stukken 

 

7. Mededelingen portefeuillehouders 

Mededeling wethouder Goverde over tijdelijke opslag van ziekenhuisafval. 

 

8. Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke 

regelingen 

Er zijn geen aanmeldingen voor dit agendapunt.  

 

 



9. Zienswijze begrotingswijziging 2021 Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland-Zuid 

Fatale termijn: 12 februari 2021 
 Portefeuillehouder: Vat 

Woordvoering: Brandwijk 

Besluit 

1. De zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging van de Serviceorganisatie 

Jeugd Zuid-Holland Zuid voor 2021 vast te stellen. 

Naar de besluitvormende raad van 9 februari 2021  als  HAMERSTUK  

 

10. FYS – Vaststelling bestemmingsplan "Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht" 

 
 Portefeuillehouder: Goverde 

Woordvoering: Safai Pour – M.J.H. Jongeneel . 

Besluit 

1. De 'Nota van beantwoording Ontwerpbestemmingsplan Geluidzone Rivierdijk 

Sliedrecht (incl. staat van wijzigingen)' vast te stellen; 

2. Het bestemmingsplan 'Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht' bestaande uit de 

geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0610.bp91GeluidzoneRd-3001 vast te stellen; 

3. Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te 

stellen. 

 

 

Naar de besluitvormende raad van 9 februari 2021 als  HAMERSTUK  

 

11. FYS – Vaststelling beheersverordening "1e herziening Watertorenterrein 
(inclusief geluidszones Rivierdijk)" 
 

 Portefeuillehouder: Goverde 

 Geen woordvoering 

Besluit 

1. De beheersverordening '1e herziening Watertorenterrein (incl. geluidzones 

Rivierdijk)',zoals opgenomen in GML-bestand 

NL.IMRO.0610.bvo01watertorenh2-3001 vast te stellen, onder de voorwaarde 

dat het bestemmingsplan 'Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht' is vastgesteld; 

2. Te bepalen dat de in beslispunt 1 bedoelde verordening in werking treedt 

op de dag na bekendmaking. 

 

Naar de besluitvormende raad van 9 februari 2021 als HAMERSTUK 



 

 
12. BES – Principe-besluit toekomstige samenwerking Drechtsteden beslispunten 
 Portefeuillehouder: Spek 

Woordvoering: Paas – M.J.H. Jongeneel – Pauw – Bijderwieden – Van der Plas – Dunsbergen  - De 

Munck 

 

Besluit 
 

1. In te stemmen met de koers en uitwerkingsrichting voor de toekomstige 
Drechtsteden samenwerking verwoord in het geformuleerde principebesluit door 
de colleges van de Drechtstedengemeenten op 27 oktober: 

 
- De GRD wordt getransformeerd. Huidige tekst GRD wordt vervangen door een nieuwe GR-tekst. 

 
- Zowel in de nieuwe GR als in de nieuwe service-gemeente komt helderheid over 
toe- en uittreding/deelname. Uitnodigend naar omliggende gemeenten. 

 
- In het kader van gedeeld eigenaarschap wordt de huidige GR omgebouwd naar een 
klassieke GR voor de sociale dienst, met daarin de volgende uitgangspunten: 

 
o Beleid hieromtrent wordt in de GR opgesteld en uitgevoerd, waarbij het lokaal primaat het 
startpunt is; 

 
o Robuust pakket van gezamenlijke diensten; 

 
o Maatwerk meer dan nu mogelijk; eventuele meerkosten hiervan wel altijd voor de 
afnemer, ook voor wat betreft investering in lokale ambtelijke capaciteit; 

 
o Bij besluiten streven naar consensus, maar indien er toch wordt gestemd moet er rekening 
worden gehouden enerzijds met belangen langs de lijnen van inwonersaantal / financiële 
bijdrage en anderzijds voorkomen dat er volledige overheersing is door “stedelijk gebied” of 
“poldergebied”. 

 
- Voor de overige dochters van de GRD wordt in principe gekozen voor een service-
gemeente vanuit Dordrecht met zakelijke dienstverleningsovereenkomsten. Hierbij 
hanteren we verschillende service- levels met een transparant kostenplaatje. Geen 
gedwongen winkelnering en commitment voor een aantal jaar voor een bepaald level. 

 
- Zowel de service-gemeente inzake bedrijfsvoering als de nieuwe GR op sociaal behoeft 
nadere uitwerking en inkleuring. Dordrecht komt voor Kerstmis als penvoerder met een 
voorstel daartoe en doet dat in samenspraak met de 7 gemeentesecretarissen. Voor wat 
betreft de GR “sociaal” wordt tevens een bestuurlijke klankbordgroep met 
portefeuillehouders gevormd inzake de inhoudelijke input.



- We vragen zo spoedig mogelijk commitment aan de 7 gemeenteraden op dit 
principebesluit. Dordrecht zal een eenduidig besluit voorbereiden dat via de colleges aan 
de 7 gemeenteraden kan worden voorgelegd. 

 
- Definitieve besluitvorming wordt voorgelegd in de vorm van een aangepaste GR-
tekst en aanvullende besluiten in Q1 van 2021. 

 
- Communicatie (zowel richting raden als organisatie(s)) geschiedt eenduidig, 
voorbereid door penvoerder Dordrecht in samenspraak met de 7 
gemeentesecretarissen. 

 
- Er worden in het nieuwe model inspirerende kwartaalbijeenkomsten geïntroduceerd waar 
politiek, bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar ontmoeten, bestaande uit plenair deel, 
workshops en ruimte voor ontmoeting/lunch/borrel. 

 
- Het jaar 2021 wordt benut voor de implementatie. 

 
- Zowel inzake voortgang, communicatie en implementatie wordt in hoge mate het belang 
van de huidige organisatie en de medewerkers in acht genomen en betrokken. 

 
- 1 januari 2022 moet e.e.a. doorgevoerd zijn, zodat de nieuwe raads- en collegeperiode 
goed kan starten. 

 
 
Toezeggingen PH Spek 

1. 

 

Zodra de routekaart beschikbaar is met de 3 go en no go momenten, stuurt de PH deze aan 

de raad. 

2. De PH komt binnen 2 weken - met een handreiking voor de gemeenteraad Sliedrecht, hoe 

met dit besluit om te gaan en de elementen die door de tijd zijn ingehaald. 

De PH legt de vragen van de raad, zoals ook een aantal technische vragen, neer bij de 

penvoerder van de GR tekst. 

 

Naar de besluitvormende raad van 9 februari 2021 als DEBATSTUK. 
 

13. SOC – Lokaal uitvoeringsplan Nieuwe wet inburgering – DOORGESCHOVEN NAAR 
EEN VOLGENDE OORDEELSVORMENDE VERGADERING – FATALE  TERMIJN: 1 
JULI 2021 

 Portefeuillehouder: Vat 

  

Besluit 

In te stemmen met het uitgangspunt om de Nieuwe Wet Inburgering vorm te 

geven binnen de bestaande middelen voor inburgering en de aanvullende 

rijksbijdrage. 

 

Via de Agendacommissie doorschuiven naar een volgende oordeelsvormende vergadering.  

 



14. Sluiting 

 Om 23.22 uur 
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ACHTERGROND INFORMATIE 

Stel dat een der raadsleden om een wijziging van een raadsvoorstel 

verzoekt. Dan toetsen bij de raad of daar draagvlak voor is. Zegt de 

portefeuillehouder het vervolgens toe dan gaat dat gewijzigde voorstel 

naar de besluitvormende raad via de agendacommissie. In de praktijk 

toetst griffier of extra vergadering agendacommissie nodig is, anders 

mag hij voorstellen 'omwisselen' (mandaat van agendacommissie aan 

griffier). 

Stel geen draagvlak. Dan moet het lid maar gewoon een amendement 

indienen. 

 

14. Sluiting om  

 


	Zienswijze begrotingswijziging 2021 Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland-Zuid
	Besluit
	FYS – Vaststelling bestemmingsplan "Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht"
	Besluit
	Besluit
	BES – Principe-besluit toekomstige samenwerking Drechtsteden beslispunten

	Besluit

	Besluit

