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Terugkoppeling Raad Sliedrecht – 13 december 2022   

 Aanwezig:   

 SGP-ChristenUnie   

1 C. Ippel fractievoorzitter  

2 A.W. de Mul-Donker raadslid  

3 F.A. Mulder raadslid  

4 J.H. Oostrom raadslid  

5 A.L. de Ruijter raadslid  

6 B.G. van Urk raadslid  

7 J.P. Verweij raadslid  

 PRO Sliedrecht   

1 T.W. Pauw raadslid  

2 M.T. Stam-Smeets raadslid  

3 C. Verheul raadslid  

4 M. Verheul fractievoorzitter  

5 G.J. Visser-Schlieker raadslid  

 PvdA   

1 B. van der Plas fractievoorzitter  

2 A. Dubbeldam-van Beest raadslid  

 CDA   

1 F.J. Dunsbergen fractievoorzitter  

2 P.S. Kraaijeveld-le Pair raadslid  

3 V.E. Prins raadslid  

 VVD   

1 J.T.H. van Rossum raadslid  

2 S. van Wijngaarden fractievoorzitter  

 Slydregt.NU   

1 B. Brandwijk raadslid  

2 M.J.H. Jongeneel fractievoorzitter  

    

 J.M. de Vries voorzitter  

 R.P.A. van Aalst raadsgriffier  

 T.A. Spek wethouder  

 R. Bijderwieden wethouder  

 J.C. Paas wethouder  
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1. Opening en loting sprekersvolgorde 

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering.  

Het lotnummer is gevallen op nummer 9, mevrouw De Mul – Donker.   

 

2. Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen 

• De heer Lugthart, voorzitter van SKC Merwede/Multiplaat, spreekt in over agendapunt 24, 

Ambitiedocument Sliedrecht-Noord.  

• De heer Kazen spreekt, namens VvE Catsstaete, in over agendapunt 19, Ontwikkelscenario 

locatie Groen van Prinsterer en omgeving. 

 

3.  Vaststellen agenda 

• Raadslid Visser van de fractie PRO Sliedrecht vraagt om agendering van een motie vreemd aan 

de orde van de dag, met de titel 'Energie en Bewegen'.  

• Raadslid De Mul - Donker van de fractie SGP-ChristenUnie vraagt om agendering van een 

motie vreemd aan de orde van de dag, met de titel 'Warme kamers'.  

• Raadslid Jongeneel van de fractie Slydregt.NU vraagt om agendering van een motie vreemd 

aan de orde van de dag, met de titel 'Geen vlaggen van vreemde mogendheden op het 

Raadhuis'.  

 

De raad stemt met algemene stemmen met de agendering van deze drie moties vreemd aan de 

orde van de dag in. De motie 'Energie en Bewegen' wordt agendapunt 25, de motie 'Warme 

kamers' wordt agendapunt 26, de motie 'Geen vlaggen van vreemde mogendheden op het 

Raadhuis' wordt agendapunt 27 en de sluiting wordt dan agendapunt 28. 

 

Besluit:  

De raad stelt met inachtneming van het bovenstaande de voorlopige agenda gewijzigd vast.   

 

4. Vaststellen notulen 8 en 15 november 2022     

Besluit:  

De raad stelt met algemene stemmen de concept notulen van de vergaderingen van 8 en 15 

november 2022 ongewijzigd vast. 

 

5. Mondelinge vragen (art. 38 RvO) 

Er zijn geen vragen ingediend.  

 

6. Ingekomen stukken 

Besluit:  

Het concept raadsbesluit is met algemene stemmen ongewijzigd vastgesteld.  

 

7. Hamerstuk – SOC – Verordening jeugdhulp gemeente Sliedrecht  

Besluit: 
Het concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen.  
 

8. Hamerstuk – SOC – Beleidsplan schuldhulpverlening 2021 – 2024 

SamenWerken aan een nieuw perspectief  

Besluit: 
Het concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen.  

 

9. Hamerstuk met stemverklaring – BES – Aanwijzing Functionaris 

Gegevensbescherming Sliedrecht (a.i.)   

Stemverklaring: Brandwijk.  
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Besluit: 
Het concept raadsbesluit is met 19 stemmen voor (SGP-ChristenUnie, CDA, VVD, PRO Sliedrecht en 

PvdA) en 2 stemmen tegen (Slydregt.NU) aangenomen.   
 

10. Hamerstuk met stemverklaring – FYS – Vaststelling grondexploitatie 

Stationspark III    

Stemverklaringen: Visser – Brandwijk – Ippel. 

 
Besluit: 
Het concept raadsbesluit is met 16 stemmen voor (SGP-ChristenUnie, CDA, VVD, PvdA en 
Slydregt.NU) en 5 stemmen tegen (PRO Sliedrecht) aangenomen.  

 

11. FYS – Voorstellen m.b.t. invoering Omgevingswet     

Het betreft hier geen afzonderlijk raadsvoorstel, maar een agendapunt met bijlagen die betrekking 

hebben op alle volgende voorstellen met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet, 
agendapunten 12 t/m 18. Vooruitlopend op die agendapunten volgen bij dit agendapunt 

stemverklaringen van de heren Oostrom en Brandwijk. 

 

12. Hamerstuk met stemverklaring – Adviesrecht     

Besluit: 
Het concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen.  

 

13. Hamerstuk met stemverklaring – Delegatiebesluit omgevingsplan Sliedrecht      

Besluit: 
Het concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen.  

 

14. Hamerstuk met stemverklaring – Participatie bij ruimtelijke initiatieven       

Stemverklaringen: Prins – Pauw – Van Rossum   
 

Besluit: 
Het concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen.  
 

15. Hamerstuk met stemverklaring – Gemeentelijke adviescommissie 

omgevingskwaliteit  

Stemverklaring: Prins  

 

Besluit: 
Het concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen.  

 

16. Hamerstuk met stemverklaring – APV 2022 eerste wijziging   

Besluit: 
Het concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen.  

 

17. Hamerstuk met stemverklaring – Nadeelcompensatie    

Besluit: 
Het concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen.  
 

18. Hamerstuk met stemverklaring – Vaststellen grens bebouwde kom volgens de 

Wet natuurbescherming  

Stemverklaring: Brandwijk  

 

Besluit: 
Het concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen.  
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19. Debatstuk – FYS – Ontwikkelscenario locatie Groen van Prinsterer en omgeving   

Raadslid Oostrom dient namens de fracties SGP-ChristenUnie, VVD, PRO Sliedrecht, CDA, PvdA, 

Slydregt.NU een amendement in, met als titel 'Groen van Prinsterer: een ontwikkellocatie met een 
groene rand', genummerd A19.1.  

 
Het amendement A19.1 is ingetrokken.  

 

Raadslid Oostrom dient namens de fracties SGP-ChristenUnie, VVD, PRO Sliedrecht, CDA, PvdA, 
Slydregt.NU een amendement in, met als titel 'Groen van Prinsterer: een ontwikkellocatie met een 

groene rand', genummerd A19.1a.  
 

Stemverklaring: Dunsbergen   

 
Besluiten: 
• Het amendement A19.1a is met algemene stemmen aangenomen.  

• Het gewijzigde concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen.  

 

20. Debatstuk – BES – Belastingverordeningen 2023  

Raadslid Brandwijk dient namens de fractie Slydregt.NU een mondeling amendement in om apart 

te stemmen over de Verordening hondenbelasting, genummerd A20.1.  
 

Besluiten: 
• Het mondeling amendement A20.1 is met algemene stemmen aangenomen. 

• De in het raadsbesluit genoemde verordening 1.6 (hondenbelasting 2023) is met 14 stemmen 
voor (SGP-ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA) en 7 stemmen stegen (PRO Sliedrecht en 

Slydregt.NU) aangenomen.   

• De in het raadsbesluit genoemde verordeningen, met uitzondering van 1.6 (hondenbelasting 
2023), zijn met algemene stemmen aangenomen.  

 

21. Debatstuk – BES – 2e Tussenrapportage 2022  

Besluit: 
• Het concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen.  

 
22. Debatstuk – SOC – Uitbreiding Prins Willem-Alexanderschool locatie Professor 

van der Waalslaan  

Raadslid Kraaijeveld-le Pair dient namens de CDA een motie in, met als titel 'Gezond klimaat in 
scholen', genummerd M22.1.  

 
De motie M22.1 is ingetrokken.  

 
Besluiten:  
• Het concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen.  
 

23. Debatstuk – SOC – Minimabeleid – Gemeente Sliedrecht  

Raadslid De Ruijter dient namens de fracties SGP-ChristenUnie, VVD, PRO Sliedrecht, CDA, PvdA, 

Slydregt.NU een amendement in, met als titel 'Geen vermogensgrens SMS kinderfonds', 

genummerd A23.1.  
 

Raadslid Visser dient namens de fracties PRO Sliedrecht en PvdA een amendement in, met als titel 
'Persoonlijk minimabudget (PMB) verhogen naar 45 procent van de uitkeringsnorm', genummerd 

A23.2.  

 
Stemverklaring m.b.t. A23.2: De Ruijter. 

 
Besluiten: 
• Het amendement A23.1 is met algemene stemmen aangenomen.  

• Het amendement A23.2 is met 9 stemmen voor (PRO Sliedrecht, PvdA en Slydregt.NU) en 12 

stemmen tegen (SGP-ChristenUnie, CDA en VVD) verworpen.  

• Het gewijzigde concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen.  
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24. Debatstuk – FYS – Ambitiedocument Sliedrecht-Noord  

Stemverklaringen: Prins – Van Rossum – Verheul. 

 
Besluiten: 
• Het concept raadsbesluit is met 16 stemmen voor (SGP-ChristenUnie, CDA, VVD, PvdA en 

Slydregt.NU) en 5 stemmen tegen (PRO Sliedrecht) aangenomen.  

 

25. Motie vreemd aan de orde van de dag – Energie en Bewegen  

Raadslid Visser dient namens de fracties PRO Sliedrecht en CDA een motie vreemd aan de orde 
van de dag in met als titel: Energie en Bewegen, genummerd M25.1.  

 
Besluit:  

• De motie vreemd aan de orde van de dag M25.1 is met 12 stemmen voor (PRO Sliedrecht, 

CDA, PvdA en Slydregt.NU) en 9 stemmen tegen (SGP-ChristenUnie en VVD) aangenomen.  

 

26. Motie vreemd aan de orde van de dag – Warme kamers  

Raadslid De Mul – Donker dient namens de fractie SGP-ChristenUnie een motie vreemd aan de 

orde van de dag in met als titel: Warme kamers, genummerd M26.1.  

 
De motie M26.1 is ingetrokken.  

 
Raadslid De Mul – Donker dient namens de fractie SGP-ChristenUnie een motie vreemd aan de 
orde van de dag in met als titel: Warme kamers, genummerd M26.1a.  

 
Besluit:  

• De motie vreemd aan de orde van de dag M26.1a is met 19 stemmen voor (SGP-ChristenUnie, 

PRO Sliedrecht, CDA, VVD, PvdA) en 2 stemmen tegen (Slydregt.NU) aangenomen. 

 

27. Motie vreemd aan de orde van de dag – Geen vlaggen van vreemde 

mogendheden op het Raadhuis   

Raadslid Jongeneel dient namens de fractie Slydregt.NU een motie vreemd aan de orde van de dag 
in met als titel: Geen vlaggen van vreemde mogendheden op het Raadhuis, genummerd M27.1.   

 
Besluit:  

• De motie vreemd aan de orde van de dag M27 is met 19 stemmen tegen (SGP-ChristenUnie, 

PRO Sliedrecht, CDA, VVD, PvdA) en 2 stemmen voor (Slydregt.NU) verworpen. 

 

28. Sluiting  

Bij dit agendapunt is stilgestaan bij het afscheid van tijdelijk raadslid De Ruijter.  

De voorzitter sluit de vergadering om 23.47 uur. 


