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1. OPENING EN LOTING SPREKERSVOLGORDE
De voorzitter Ik open de vergadering van de gemeenteraad van Sliedrecht. Vanavond is 
het een besluitvormende vergadering. Ik heet alle leden van onze raad hartelijk welkom 
en ook een hartelijk welkom aan alle inwoners van de gemeente Sliedrecht op de tribune.
Er zijn veel belangstellenden vanavond. Fijn dat u er allemaal bent. Het is een 
besluitvormende vergadering waarin wij over vele onderwerpen kunnen en mogen 
besluiten en mogelijk is het ook de laatste vergadering die wij mogen hebben in dit 
kalenderjaar, maar het is maar de vraag of dat ook werkelijk gaat lukken. Omdat we een 
lange agenda hebben is het wel onze ambitie om die ook vanavond te kunnen afronden, 
zodat wij volgende week niet opnieuw nog samen hoeven te komen. Dat is ook voor 
degenen die belangstelling hebben voor een specifiek onderwerp heel prettig als dat 
vanavond afgehandeld kan worden. Maar het is vooral aan u. Want u heeft de vrijheid en 
de ruimte om het debat te voeren over de onderwerpen die geagendeerd staan. Het is 
ook een bijzondere vergadering, omdat we vanavond afscheid nemen van ons raadslid 
Leonard de Ruijter, maar dat doen we pas aan het einde van deze vergadering omdat hij 
naar alle waarschijnlijkheid nog echt een actieve inbreng zal hebben in de vergadering. 
Het zou toch vervelend zijn als we al afscheid hebben genomen voordat hij die inbreng 
kan leveren, Leonard. Het is ook een vergadering waarin wij hopen te gaan stemmen en 
voor die stemming is het fijn dat u allemaal voorbereid bent op elektronisch stemmen. 
Mocht het nodig zijn, hebben we ook het lot getrokken en het lot is deze keer gevallen op 
nummer 9. Dat is mevrouw De Mul-Donker, die we van harte feliciteren. Zoals de griffier 
al zei: meestal is het zo, voorzitter, dat u het betrokken raadslid feliciteert, maar daar 
vervolgens verder geen inhoud meer aan geeft, aan die rol. Of dat vanavond anders zal 
zijn: u zult het merken, mevrouw De Mul. Ik zie dat u inmiddels allemaal een appelflap of 
een oliebol hebt gekregen. Ik hoop dat u daar van geniet, maar dat u wel uw mond leeg 
hebt op het moment dat u spreekt. Bij deze opening is denk ik daar voldoende over 
gezegd en wil ik eigenlijk overgaan naar agendapunt 2. Dat is het spreekrecht van onze 
burgers over geagendeerde onderwerpen. 

2. SPREEKRECHT BURGERS OVER GEAGENDEERDE ONDERWERPEN
De voorzitter Er hebben zich twee insprekers gemeld, die wij natuurlijk vanzelfsprekend 
een bijzonder hartelijk welkom heten. Ze zitten hier al vooraan. Dat is allereerst de heer 
Lugthart, die als voorzitter van de korfbalvereniging SKC Merwede/Multiplaat tot ons het 
woord wil richten. Hij wil inspreken over agendapunt 24, dat is het ambitiedocument 
Sliedrecht Noord. Vervolgens nodigen we graag de heer Kazen uit, inmiddels bekend als 
inspreker in onze raad, om namens de vereniging van eigenaren van Catsstaete in te 
spreken op agendapunt 19 en dat is het ontwikkelscenario locatie Groen van Prinsterer, 
waar hij al eerder over heeft ingesproken. Fijn dat u er allebei bent. Ik geef graag 
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allereerst het woord over agendapunt 24 en dat is de heer Lugthart. Mag ik u vragen het 
woord te nemen? De heer Lugthart was ook vorige week in deze zaal aanwezig toen twee
actieve leden de gemeentepenning ontvingen. Dat was een feestelijk moment, ook voor 
de korfbalvereniging. U kunt de knop indrukken; gaat uw gang. 

2a. DE HEER LUGTHART - VOORZITTER SKC MERWEDE/MULTIPLAAT - 
AMBITIEDOCUMENT SLIEDRECHT-NOORD 
De heer Lugthart Dank u wel. Dank voor de introductie en goedenavond allemaal. Mijn 
naam is Adrie Lugthart. Ik mag mezelf voorzitter noemen van SKC Merwede/Multiplaat en 
ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om in te spreken voor vanavond. Ik wil 
eigenlijk beginnen met de zin: met elkaar en voor elkaar. Voor velen van u is dit 
misschien een nietszeggende zin, maar voor de leden van SKC Merwede/Multiplaat is dat 
een zin met betekenis, diepgang èn emotie. Ons clubhuis, wat we na een brand met 
elkaar hebben opgebouwd voor elkaar. En recent, met elkaar èn de gemeenschap onze 
kantine duurzaam hebben gerenoveerd. Omdat iedereen daar op zijn of haar eigen wijze 
een steentje aan heeft bijgedragen, verbindt dat clubhuis ons ook met elkaar. Ook het 
verbouwen en het renoveren doen we voor elkaar. Ons korfbalspel, waar je als individu 
niets bereikt, maar door met elkaar te spelen en soms ten dienste van elkaar de beste 
resultaten kan bereiken. Maar vervolgens ook onze club waar je met elkaar een 
vereniging vormt. Soms draag je iets meer bij voor elkaar en soms iets minder. Wij zijn 
een vereniging die binnen Sliedrecht iets wil en kan betekenen voor de gemeenschap 
door de unieke en centrale ligging. Hierdoor zijn er veel activiteiten mogelijk naast het 
korfbal, zoals schoolsporten, Koningsspelen, schooltoernooien, fiets- en scootmobiel 
trainingen. Mede door de centrale ligging zijn dat activiteiten die altijd zeer goed bezocht 
zijn. Door deze centrale ligging kunnen we omliggende bewoners, onder andere uit de 
Hof van Sliedrecht en Sleijeborgh, betrekken bij onze vereniging. Vanuit de 
appartementen kunnen ze ons zien. Maar het blijft niet alleen bij visueel vertier. We 
betrekken ze ook actief door ze uit te nodigen bij bijzondere of wekelijkse activiteiten. We
hebben daarmee ook veel ogen die onze accommodatie tijdens onbemande uren in de 
gaten houden en ons zelfs kunnen waarschuwen bij (dreigende) problemen. Dat is 
herhaaldelijk voorgekomen. Hoe mooi is deze synergie? Volgens mij een voorbeeld van 
‘de bedoeling’ in de huidige en toekomstige maatschappij. Van synergie was ook sprake 
bij de aanleg van een deel van het warmtenet, u wel bekend. Er zouden door HVC-aanleg 
10 parkeerplaatsen bij onze accommodatie verloren gaan, hetgeen waarschijnlijk tot veel 
protesten èn potentiële bezwaren van onze buren en ondernemers zou leiden. Door als 
vereniging met de gemeente te gaan praten zijn we tot een oplossing gekomen. Door een
deel van ons terrein af te staan ten gunste van die 10 parkeerplaatsen is ondanks de 
komst van HVC het aantal parkeerplaatsen gelijk gebleven, waardoor protesten en 
bezwaren uitgebleven zijn. Naar mijn idee getuigt dit van een goede samenwerking, 
waarbij we hebben laten zien mee te willen denken en kunnen denken. Laat dit voorbeeld
vooral een pleidooi zijn voor een concreter uitgewerkt participatieplan voor deze nòg 
grotere en ingrijpende opgave die ons met Sliedrecht Noord te wachten staat en met de 
verbindingsweg. Niet du moment wanneer de ambities concreter worden tot acties 
overgaan en niet 4 dagen van te voren een uitnodiging sturen voor een inloopavond. 
Nee, laten we met elkaar vooraf de ambities vaststellen - waarbij de verbindingsweg een 
ambitie is die ik best goed begrijp, maar ik hoop echter dat u allen goed begrijpt dat onze
ambitie is dat SKC Merwede/Multiplaat haar huidige plaats midden in de samenleving wil 
behouden. En ik denk zelf en ik ben overtuigd dat wanneer we deze twee ambities nu 
eens vooraf vastleggen met een concreet participatieplan en daarmee dus niet ‘du 
moment’ iets aan het toeval overlaten, pas dan ben ik ervan overtuigd dat we net als bij 
de vorige uitdaging met HVC met elkaar en voor elkaar de juiste dingen kunnen doen! Dit
pleidooi wil ik u meegeven. Ik wens u vanavond heel veel wijsheid toe, maar vooral ook in
het vervolgproces en ik dank u voor uw aandacht. 

De voorzitter U hartelijk dank, meneer Lugthart. Zijn er feitelijke vragen aan de heer 
Lugthart? Ik zie de heer Verheul. Gaat uw gang.

De heer Verheul Voorzitter, allereerst hartelijk dank voor de inspreker. Hoor ik u nou net 
goed zeggen dat u als stakeholder van dit project 4 dagen van te voren de uitnodiging 
hebt gekregen voor de inloopsessie van morgen?
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De voorzitter Dank u wel. De heer Lugthart.

De heer Lugthart Ja, dat klopt. Afgelopen vrijdag onderweg naar huis heb ik een email 
gekregen waarin ik uitgenodigd werd om morgenavond aanwezig te zijn. Ik heb daar ook 
op mogen reageren en helaas ook aangegeven van: als een vrijwilliger in een vereniging 
met een gewone baan, vind ik dit soort uitnodigingen erg aan de late kant.

De voorzitter Dank u wel. Zijn er andere vragen, de heer Verheul een vervolgvraag?

De heer Verheul Voorzitter, meer dat ik de reactie van meneer ook beaam, dat 4 dagen 
van te voren erg kort is. Wij als raadsleden hebben pas vandaag de uitnodiging gekregen.
Dus ik vind hier ook het nodige van.

De voorzitter U kunt straks bij het agendapunt uw inbreng daarbij leveren.

De heer Verheul Dat zal ik zeker niet laten, burgemeester.

De voorzitter De heer Oostrom, namens de SGP-ChristenUnie-fractie. Gaat uw gang.

De heer Oostrom Voorzitter, dank u wel. Ook dank aan de inspreker. Ik had nog een 
korte verhelderende vraag. Was u al eerder in kennis gesteld of op de hoogte gebracht 
van de ambities, naast de uitnodiging voor de bijeenkomst?

De voorzitter Dank u wel. De heer Lugthart, gaat uw gang.

De heer Lugthart Van de ambities was ik zeer zeker op de hoogte. Ik moet zeggen dat 
twee wethouders mij ook op de dag waarop bekend werd dat er 21 miljoen ter 
beschikking is gesteld, mij ook persoonlijk hebben gebeld en hebben verteld dat dit aan 
de hand was. Dus dat vond ik een hele keurige actie.

De voorzitter Dank u wel. Andere vragen nog vanuit de raad? Zo niet, dan dank ik u 
zeer, meneer Lugthart. 

2b. DE HEER HERMAN KAZEN - VVE CATSSTAETE - ONTWIKKELSCENARIO 
LOCATIE GROEN VAN PRINSTERER EN OMGEVING 
De voorzitter Dan nodig ik graag de heer Kazen uit om zijn inbreng te leveren bij 
agendapunt 19, of in te spreken daarbij. Gaat uw gang. 
 
De heer Kazen Voorzitter, dank u wel dat ik hier opnieuw het woord mag voeren over 
agendapunt Ontwikkeling locatie Groen van Prinstererschool. Mijn naam hebt u al 
genoemd. Ik sta hier niet alleen als vertegenwoordiger van het bestuur van VvE 
Catsstaete, maar ik zeg ook maar dat ik hier sta als naaste buur, persoonlijk, maar ook 
als maatschappelijk betrokkene. Vijf minuten is kort, voorzitter. Dat moet dus ook een 
kort door de bocht verhaal worden, maar dat is dan maar eenmaal zo. De vorige keer dat 
ik hier stond, voorzitter, 3 weken geleden heb ik proberen duidelijk te maken dat wij als 
naaste buren niet zitten te wachten op ronkende voertuigen, uitlaatgassen en 
benzinedampen in onze voortuin. Ook niet van de auto's van een complex 
starterswoningen, als die er ook zouden moeten komen. Ons complex is voorzien van een
mechanische ventilatie die 24 uur per dag aan staat en al die tijd lucht van buiten naar 
binnen werkt. Voorzitter, een milieudeskundige heeft er met een half oog naar gekeken 
en kwam tot de conclusie dat er tenminste 15 á 20 meter moet zijn tussen het gebouw en
de geparkeerde auto's, vanwege de uitlaatgassen die dus door die mechanische 
ventilatie het gebouw binnenkomen. Toen ik alle stukken nog een keer zorgvuldig heb 
doorgenomen, kwam ik tot de conclusie dat degene die de stedenbouwkundige 
vergezichten heeft opgeschreven waarschijnlijk met de rug naar de Jumbo heeft gestaan. 
Maar toen hij of zij zich omdraaide zag die persoon een massief stenen gevaarte: de 
achterkant van het winkelcentrum. Reuk noch smaak is daaraan, maar dat is helaas niet 
opgeschreven. Ik heb inmiddels gezien dat er een amendement is ingediend, dus ik sla 
een stuk van mijn verhaal nu over. Want voorzitter, resumerende, had ik na lezing van de
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stukken achter scenario 1: Groen, blauw en ontmoeten, in de kantlijn geschreven: LUCHT.
Een voorbeeld van exclusief denken zonder een bredere maatschappelijke impact. Onze 
voorkeur gaat nadrukkelijk uit naar het realiseren van een kleinschalig wooncomplex voor
ouderen met een lichte vorm van dementie. Gebouwd in de vorm van een hofje, met veel
groen op de begane grond zoals een beleeftuin voor de doelgroep, desnoods met nog een
kleine volkstuin erbij dat ook hoort bij de therapie voor dit type bewoners. Op de 
bouwmassa, maximaal in twee woonlagen, kan naast nog enige zonnepanelen ook 
gewerkt worden met sedum op het dak. Ik zou zeggen: groener kunnen we het niet 
maken, maar dat levert in het geheel toch een bijdrage aan een goed milieu op deze 
locatie. Deze doelgroep bezit geen voertuig meer; er hoeven dus op eigen terrein slechts 
enige parkeerplaatsen te worden gerealiseerd voor het daar werkzame personeel. Ook 
kan er bij de verdere uitwerking plaats ingeruimd worden voor een maatschappelijke 
voorziening, bijvoorbeeld zoals die nu reeds voor Yulius aanwezig is in de huidige situatie.
Ik weet wel, voorzitter: dit is een stuk uitwerking, maar het gaat om het beeld wat ik 
wilde schetsen wat ons voor ogen staat. Ik heb in de achterliggende 25 jaar in de WMO-
adviesraad gezeten en in haar voorgangers en in die positie ook vele malen advies 
uitgebracht aan het college over onderwerpen die met de problematiek van wonen en 
zorg te maken hadden; veelal gebaseerd op het zogenaamde inclusiefbeleid. Eén van de 
toenmalige wethouders die regelmatig aan onze vergaderingen aanschoof was Hanny 
Visser, die nu aan de andere kant van de tafel zit, maar die, naar ik aanneem, nog steeds 
achter maatschappelijk inclusief denken staat. Ik noem nog slechts één voorbeeld: het 
convenant dat de gemeente heeft afgesloten inzake de ontwikkeling van een 
dementievriendelijke gemeenschap in de gemeente Sliedrecht. U hebt als gemeenteraad 
een kans om daar nu een niet onbelangrijke bijdrage aan te leveren. Ik heb van dat 
convenant een kopie bij me voor de geïnteresseerden. De dag na de vorige vergadering 
kwam er een persbericht naar buiten van minister Hugo de Jonge, die vorige week nog op
bezoek was bij wethouder Ton Spek en van minister Conny Helder, langdurige zorg. Uit 
dit persbericht citeer ik: ‘Daarnaast worden 80.000 woningen in hofjes gebouwd om zo 
het sociaal contact te stimuleren.’ En verderop in dat persbericht: ‘Alle gemeenten 
worden verplicht een woonzorgvisie op te stellen waarin dergelijke aspecten worden 
vastgelegd.’ Einde citaten. Wij worden wat dat betreft op onze wenken bediend. Ik heb in 
de achterliggende weken al een eerste verkennend overleg gehad met de 
bestuurder/directeur van de Stichting Waardenburg. Deze organisatie is reeds in de 
buurgemeenten Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam bezig met de ontwikkeling van 
soortgelijke initiatieven. Alleen, de kavels die daar beschikbaar zijn lenen zich er niet voor
om daar in een hofjesvorm te bouwen. Nader onderzoek moet uitwijzen hoeveel 
eenheden van een dergelijke kleinschalige woonvorm op de locatie van de Groen van 
Prinsterer school kunnen worden gebouwd. Ik dank u voor uw aandacht.

De voorzitter Dank u wel, meneer Kazen, voor uw inbreng. Is er één van de raadsleden 
die daar nog een vraag over wil stellen? Dat is niet het geval. Oh, de heer Verheul 
namens de fractie van PRO Sliedrecht, gaat uw gang.

De heer Verheul Voorzitter, dank u wel. De inspreker begon over dat er een expert had 
gekeken naar de mogelijke afstand die nodig is voor de luchtcirculatie. Meneer sprak over
20 meter?

De heer Kazen Vijftien tot twintig meter, afhankelijk van de situatie. De heersende 
windrichting en dat soort specifieke dingen. Dus dat is nog geen uitgewerkt iets, maar dat
was een eerste hint.

De voorzitter Dank u wel. Was dat uw vraag, meneer Verheul?

De heer Verheul Voorzitter, kijk, vooropgesteld dat ik daar zelf geen expert in ben, klinkt
het als redelijk veel in mijn oren. Dus ik was eigenlijk heel benieuwd of meneer, en hij 
was de laatste keer ook zeer goed voorbereid, of er iets van op papier staat en dan 
zouden we het ook heel graag willen ontvangen. 

De voorzitter De heer Kazen.
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De heer Kazen Ik doe mijn best om dat op papier te krijgen.

De voorzitter Dank u wel. Zijn er nog andere vragen bij de leden van de raad? Dat is niet
het geval. Dan danken we de heer Kazen voor zijn inbreng en ik hoop dat hij met andere 
bewoners nog wil wachten tot de behandeling van het onderwerp, straks, verderop in de 
vergadering.

De heer Kazen Dat zal ik zeker.

De voorzitter Dank u wel. Dan wens ik ook u graag een goede vergadering en stel ik de 
raad voor om over te gaan naar agendapunt 3. 

3. VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter Dat is het vaststellen van de agenda van deze vergadering. 
Door enkelen van u is aangegeven dat u naast alle reeds geagendeerde onderwerpen 
graag nog wil toevoegen een motie, vreemd aan de orde van de dag. Ik heb een verzoek 
ontvangen van mevrouw Visser namens de fractie van PRO Sliedrecht om een motie 
vreemd aan de orde van de dag in te dienen over het onderwerp Energie en bewegen. Ik 
stel u als raad voor daar aan tegemoet te komen en daar agendapunt 25 van te maken. 
Akkoord? Aldus besloten. Verder is gevraagd door de fractie van de SGP-ChristenUnie om 
een motie te mogen indienen, vreemd aan de orde van de dag, over Warme kamers, 
warme raadszalen en warme kamers. Dat is een verzoek van mevrouw De Mul-Donker. Ik 
stel u voor ook aan dat verzoek tegemoet te komen en dat ook toe te voegen als 
agendapunt; dat wordt agendapunt 26. Tenslotte hebben wij zojuist nog een nieuw 
verzoek gekregen van de fractie van Slydregt.NU over het vlaggen op het raadshuis en ik 
stel u voor ook die ruimte te bieden voor het indienen van een motie, vreemd aan de 
orde van de dag over dat onderwerp. Heeft iemand daar bezwaar tegen? Dan wordt dat 
onderwerp 27; aldus besloten. Dat betekent dat we 28 onderwerpen hebben, inclusief de 
sluiting. Daarmee is de agenda vastgesteld en kunnen we overgaan naar agendapunt 4 
en dat zijn de notulen van 8 en 15 november. Mevrouw Visser heeft iets over de notulen? 

Mevrouw Visser Nee, voorzitter, u ging wel erg snel met het vaststellen. Want u noemde 
de moties vreemd aan de orde van de dag die eventueel toegevoegd worden, maar 
agendapunt 7 is een hamerstuk met stemverklaring en eigenlijk zou onze fractie dat op 
willen waarderen. Maar dat is heel ingewikkeld, want het gaat om geheime stukken. Ik 
weet er zelf nog niet goed raad mee, maar ik wil het er wel over hebben met de raad. 

De voorzitter U bedoelt agendapunt 7, dat gaat over de verordening jeugdhulp 
gemeente Sliedrecht?

Mevrouw Visser Nee, de GREX.

De voorzitter Dat is agendapunt 10, wat geagendeerd is als hamerstuk met 
stemverklaring. Die ruimte heeft u ook. U heeft het verzoek wat u nu wilt doen - u maakt 
er nog geen verzoek van. U wilt het er over hebben? Dat heeft u nog niet eerder 
ingediend. Dat is eigenlijk bij een vraagstuk als dit wel gebruikelijk, dat u dat dan eerder 
indient en bekend maakt. Want dan hebben de andere fracties daarmee zich niet op 
kunnen voorbereiden.

Mevrouw Visser Voorzitter, we hebben allemaal vanavond pas om kwart voor zeven de 
laatste antwoorden gekregen.

De voorzitter Ja, maar u heeft ook een eerdere set vragen en antwoorden gehad. Maakt 
u nu een punt van orde dat u dit wilt opwaarderen naar een debatstuk, of wilt u het nog 
even een beetje open laten?

Mevrouw Visser Ik ben aan het zoeken, want het is een beetje lastig om over geheime 
stukken een debat te voeren. 
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De voorzitter Zeker; dat kan ook niet. Dat kan alleen maar in beslotenheid. Maar dan is 
het misschien goed dat we even inventariseren of andere fracties ook de behoefte 
hebben om hierover te debatteren. Dat kan misschien ook van invloed zijn op de vraag 
die u misschien formeel dan nog vervolgens voorlegt aan de raad. Heeft één van de 
andere fracties behoefte om over dit onderwerp te debatteren? Laat ik die vraag 
allereerst stellen. De heer Brandwijk?

De heer Brandwijk Nou, zeker en ik denk wat mevrouw Visser ook voorstelt, dat het 
goed is om het er over te hebben. Het wordt dan misschien lastig inpassen omdat het 
gaat over geheime stukken, maar ik zou zeker zoeken naar een oplossing om het er wel 
vanavond nog over te hebben. 

De voorzitter Andere fracties die zich daarover willen uitspreken? De heer Ippel.

De heer Ippel Voorzitter, dank u wel. Ik kreeg ook inderdaad vlak voor de vergadering 
wat informatie via mevrouw Visser. Wellicht is het een idee om het inderdaad wel op te 
waarderen naar een debatstuk, maar dat we het naar het eind van de agenda sturen 
zodat we wellicht even een korte schorsing daarvoor kunnen houden om even wat dingen
te overleggen.

De voorzitter Anderen die nog daar een inbreng over willen leveren? Ik ga er vanuit, 
want als wij daarover vanavond debatteren, dat mevrouw Visser en alle andere leden dan
de geheime stukken hebben kunnen inzien en hebben ingezien. Want dat is dan daarvoor
wel handig, mocht het zo zijn. Dat is natuurlijk vrij; u bent niet verplicht om dat te doen, 
hoor. Ik zie de heer Van Rossum kijken; dat is ook aan uzelf of u daar gebruik van wilt 
maken. Mevrouw Visser, als u dit zo hoort, dan denk ik dat ik de raad voorstel om in 
beslotenheid dit onderwerp te bespreken, want ik proef dat daar behoefte aan is en dat 
we dat dan doen zoals de heer Ippel ook zei: aan het einde van de vergadering. Want het 
feit dat we in beslotenheid vergaderen betekent ook dat al onze mensen die we van harte
welkom heten, die aanwezig zijn, vragen om de vergadering te verlaten om in 
beslotenheid dit onderwerp te kunnen bespreken. Dan is het praktisch denk ik beter dat 
we dat aan het einde van de vergadering doen, voor de sluiting. De heer Verheul nog 
even, voordat wij hierover besluiten.

De heer Verheul Voorzitter, het mag duidelijk zijn dat mevrouw Visser haar twijfels heeft 
en ik zie dat het ordevoorstel wat mevrouw Visser doet terecht zal zijn aan de twijfels, 
maar ook een aantal praktische problemen met zich meeneemt, of uitdagingen. Daarom 
wil ik het volgende voorstel doen. We kunnen de agenda behandelen zoals die nu 
voorligt, maar dan zal PRO Sliedrecht per definitie tegen stemmen en we zullen ook in 
een stemverklaring aangeven waarom. Want het probleem is ook dat niet alle raadsleden
hebben ingetekend. We gaan een discussie voeren over een geheim stuk. Iedereen moet 
zichzelf gaan intekenen. Degenen die dat niet willen, moeten de zaal verlaten en 
vervolgens stemmen over een stuk dat ze zelf niet hebben ingezien. Ik zie daar 
praktische onmogelijkheden in. Dus dit is mijn voorstel: we behandelen zoals die staat, 
alleen zal PRO Sliedrecht dan per definitie tegen stemmen. We vinden het jammer, want 
we steunen het idee.

De voorzitter Dank u wel. Want het is ook een zoekproces, mevrouw Visser zei het al, 
van hoe je hier mee omgaat in zo’n situatie als deze. U geeft daar nu een invulling aan 
die iedere fractie de mogelijkheid biedt om bij een stemverklaring daar ook een oordeel 
over te geven, zonder de geheimhouding die betracht moet blijven worden, in gevaar te 
brengen. Daar bent u allen denk ik volwassen genoeg voor om dat te kunnen betrachten 
en ik stel voor het voorstel van de heer Verheul te volgen. Kan dat in de raad op 
draagvlak rekenen? Dat is het geval. Dank u wel. Dan blijft de volgorde van de 
vergadering ongewijzigd en kunt u straks bij hamerstuk met stemverklaring uw 
stemverklaring afleggen, zodat helder is waarom u al dan niet voor of tegen stemt, als u 
daar behoefte aan hebt. Aldus besloten. Overigens complimenten voor het feit dat we dat
op deze manier even kunnen bespreken. Dank u wel. Dan gaan wij toch naar agendapunt 
4 en dat is het vaststellen van de notulen van 8 en 15 november.
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4. VASTSTELLEN NOTULEN 8 EN 15 NOVEMBER 2022
De voorzitter Er zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen, dus ik ga er vanuit dat 
u van harte instemt met het vaststellen van deze notulen. Aldus besloten. Dank u wel. Ik 
heb ze in één keer meegenomen, meneer de griffier, 8 en 15 november, als u het goed 
vindt. 

5. MONDELINGE VRAGEN (ARTIKEL 38 RVO)
De voorzitter We gaan naar de mondelinge vragen, agendapunt 5. Die zijn er gelukkig 
niet. Gelukkig, sorry, die zijn er niet - ik bedoel gelukkig in de zin van de voortgang van 
de vergadering, want u heeft natuurlijk alle recht om mondelinge vragen in te dienen en 
te stellen. We gaan naar agendapunt 6.

6. INGEKOMEN STUKKEN
De voorzitter Er zijn ingekomen stukken en een voorstel tot afdoening. Heeft iemand 
nog op- of aanmerkingen bij dat voorstel? Dat is niet het geval. Dan wordt de afdoening 
conform het voorstel afgerond. Dan gaan wij over naar agendapunt 7. 

7. SOC - VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE SLIEDRECHT 
De voorzitter Een hamerstuk. Al eerder oordeelsvormend besproken in de vergadering 
van 28 november. Toen heeft u aangegeven dat dit een hamerstuk kan zijn. Wenst één 
van de leden over dit onderwerp nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het 
geval. Wenst één van de leden stemming? Dat is niet het geval. Daarmee is het voorstel 
unaniem met algemene stemmen aangenomen. Daarmee gaan we naar agendapunt 8.
 
8. SOC – BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2021 – 2024 SAMENWERKEN 
AAN EEN NIEUW PERSPECTIEF 
De voorzitter Dat is het beleidsplan Schuldhulpverlening 2021 – 2024 Samenwerken aan
een nieuw perspectief. Ook hier van heeft u aangegeven dat dit een hamerstuk zou 
kunnen zijn. Wenst één van de leden bij dit onderwerp een stemverklaring? Dat is niet 
het geval. Wenst één van de leden toch stemming? Dat is niet het geval. Dan is ook dit 
onderwerp met algemene stemmen aanvaard. Dank u wel. Gaan we naar agendapunt 9.

9. BES - AANWIJZING FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING SLIEDRECHT 
(A.I.) 
De voorzitter Dat is een hamerstuk met stemverklaring. Het aanwijzingsbesluit van de 
functionaris gegevensbescherming voor Sliedrecht, ad interim en er is aangegeven dat er
een behoefte is aan het afleggen van een stemverklaring. Wie van de leden heeft daar 
behoefte aan? De heer Brandwijk namens de fractie van Slydregt.NU. Gaat uw gang. 

De heer Brandwijk Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij zullen tegen dit besluit 
stemmen. We vinden dat de functionaris gegevensbescherming binnen de gemeente 
Sliedrecht moet zijn en wij zouden niet elke keer per nieuwe functionaris 
gegevensbescherming willen stemmen. Dus daarom stemmen wij tegen.

De voorzitter Dank u wel. Overigens dat laatste wat u wenst, gaan we ook zo regelen. 
Wenst één van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het 
geval. Dan gaan wij over tot stemming. De stemming wordt geopend en ik nodig u uit om
uw stem uit te brengen over het aanwijzingsbesluit van de functionaris 
gegevensbescherming van de gemeente Sliedrecht. De stemming is geopend. Alle 
stemmen zijn uitgebracht. 21 van de 21 aanwezige stemgerechtigde leden hebben 
gestemd en de uitslag is als volgt: tegen hebben gestemd 2 leden, voor hebben gestemd 
19 leden. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan gaan wij over naar agendapunt 10. 

10. FYS – VASTSTELLING GRONDEXPLOITATIE STATIONSPARK III 
De voorzitter We hadden het daar al over bij het vaststellen van de agenda; dat is dus 
het vaststellen van de grondexploitatie Stationspark III. Daarvoor zijn de leden in de 
gelegenheid een stemverklaring af te leggen en ik geef voor een stemverklaring het 
woord aan mevrouw Visser namens de fractie van PRO Sliedrecht. Gaat uw gang.

Mevrouw Visser Dank u wel, voorzitter. Zonder…
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De heer Brandwijk Zouden we 5 minuten mogen schorsen, aan de voorzitter? Dat we 
even…

De voorzitter Dat mag u aan mevrouw Visser vragen, maar u stelt aan de vergadering 
voor, om…?

De heer Brandwijk Om de fractie van PRO Sliedrecht even te spreken.

De voorzitter Dan vraagt u allereerst, u wilt schorsing voordat u een stemverklaring 
aflegt? Oké. Ik stel de vergadering voor 2 minuten te schorsen. Ik hoop dat u daar genoeg
aan hebt, om te overleggen. De vergadering is geschorst tot 20.06 uur. Aldus besloten. 

Schorsing

De voorzitter Ik heropen de vergadering en ik geef opnieuw het woord voor het afleggen
van een stemverklaring aan mevrouw Visser namens de fractie van PRO Sliedrecht. Gaat 
uw gang. 

Mevrouw Visser Dank u wel, voorzitter. We kunnen er lang over praten, we kunnen er 
kort over praten. Ik kan de opmerking van mijn fractievoorzitter tijdens de 
oordeelsvormende herhalen dat het eleganter was geweest als we een A4-tje met 
toelichting hadden gekregen in plaats van alleen cijfers. Het heeft er toe geleid dat wij 
aanvullende vragen gesteld hebben en nog een keer aanvullende vragen gesteld hebben;
we vanavond om 18.45 uur de laatste antwoorden gekregen hebben en zelfs die 
antwoorden leiden tot vervolgvragen. En zolang dat zo is, is het voor de fractie van PRO 
Sliedrecht niet mogelijk om nu in te stemmen.

De voorzitter Dank u wel. De heer Brandwijk voor een stemverklaring, namens de fractie
van Slydregt.NU.

De heer Brandwijk Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij hebben de stukken nog niet 
ingezien, maar net wel even met de fractie van PRO Sliedrecht gesproken. Wij zullen wel 
voor stemmen, maar wij zullen, mevrouw Visser zei al, het gaat over cijfers, dit nog wel in
de Auditcommissie naar voren brengen.

De voorzitter Dank u wel voor uw stemverklaring. Andere leden nog behoefte aan het 
afleggen van een stemverklaring? De heer Ippel namens de SGP-ChristenUnie, gaat uw 
gang.

De heer Ippel Dank uw wel, voorzitter. Wij zullen ook voor deze GREX stemmen, maar 
met de vragen die opgeroepen worden is het wellicht goed om dit inderdaad in de 
Auditcommissie te bespreken en ook wellicht de accountant te vragen om daar kritisch 
naar te kijken. Maar op dit moment gaan wij wel deze GREX steunen. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel. Nog één van de andere leden behoefte tot het afleggen van 
een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan gaan we over tot stemmen. De stemming 
wordt geopend en ik nodig u uit om uw stem online, digitaal uit te brengen. 21 van de 21 
aanwezige stemgerechtigde leden hebben gestemd en het resultaat daarvan is dat… de 
heer Van Rossum moet zijn stem nog uitbrengen? Ja. De heer Van Rossum, wilt u 
misschien voor de zekerheid mondeling uw stem nog even uitbrengen?

De heer Van Rossum Hij zegt hier dat 21 van de 21 aanwezigen hebben gestemd, maar 
ik stem voor. 

De voorzitter Wat zou uw stem zijn geweest? U stemt voor. Dank u wel. Alle stemmen 
zijn uitgebracht, waarvan 5 tegen het voorstel en 16 voor. Daarmee is het voorstel 
aangenomen. 

11. FYS – VOORSTELLEN M.B.T. INVOERING OMGEVINGSWET 
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De voorzitter Dan gaan wij over tot agendapunt 11. Dat zijn de voorstellen met 
betrekking tot de invoering van de omgevingswet.   

11. FYS – VOORSTELLEN M.B.T. INVOERING OMGEVINGSWET 
De voorzitter U heeft er voor gekozen als raad om al deze stukken op deze manier af te 
doen en dat is in dit geval een hamerstuk met stemverklaring. Wie van leden mag ik het 
woord geven voor het afleggen van een stemverklaring? Alleen de heer Oostrom. Gaat 
uw gang, namens de SGP-ChristenUnie-fractie. En de heer Brandwijk, dank u wel. Gaat 
uw gang, meneer Oostrom.

De heer Oostrom Voorzitter, dank u wel. In dit raadsvoorstel gaat het over de juridische 
verplichting waar we als gemeente aan moeten voldoen voor de inwerkingtreding van de 
omgevingswet. Inhoudelijk hebben we daar als SGP-ChristenUnie geen opmerkingen over.
De strekking daarvan was duidelijk. Over een paar beslispunten hadden we onze 
bedenkingen. Daarover hebben we een aantal technische vragen gesteld. Graag zouden 
we de portefeuillehouder en ambtenaren hartelijk willen danken voor de snelle, 
uitgebreide en verhelderende beantwoording. Met de opnieuw ingediende stukken bij de 
agendacommissie zijn deze wijzigingen verwerkt, waardoor we ook van harte kunnen 
instemmen met het voorliggende voorstel. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel, meneer Oostrom. De heer Brandwijk, gaat uw gang, namens 
de fractie van Slydregt.NU.

De heer Brandwijk Dank u wel, meneer de voorzitter. Om in te stemmen met deze 
omgevingswet willen we met name de ambtenaren in de organisatie oproepen om alvast 
te gaan werken in de geest van de omgevingswet en zeker als het gaat om de 
participatie door zowel burgers, bedrijven of elke betrokkene op een goede manier te 
betrekken. Dus met name een oproep om dat te gaan doen.

De voorzitter Dank u wel. Ik schat een beetje in dat u daarmee ook gelijk een 
stemverklaring bij agendapunt 12 heeft afgegeven. Andere leden nog die een 
stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval. Dan kunnen we overgaan tot 
stemming. Wenst één van de leden stemming? (…) We hebben het over agendapunt 11. 
Dat is een hamerstuk met stemverklaring. Stemverklaringen zijn afgegeven. (…) Er is 
enige verwarring, zoals u ziet. Is 11 een zelfstandig voorstel of is het slechts het voorstel 
met aanbieding van alle andere onderdelen die daarna volgen? Dat laatste is het geval. 
Dus u heeft uw stemverklaring afgegeven, maar we gaan nu pas naar een echt 
besluitvormend punt en dat is agendapunt 12. Dank aan de griffier. Wat zouden we zijn 
zonder hem? We gaan naar agendapunt 12.

12. ADVIESRECHT 
De voorzitter Dat is het hamerstuk met stemverklaring over de voorstellen met 
betrekking tot de invoering van de omgevingswet, in dit geval participatie bij ruimtelijke 
initiatieven. Wenst één van de leden over dit specifieke onderwerp nog een 
stemverklaring af te leggen? (…) Ik schors even de vergadering voor enkele ogenblikken. 

Schorsing  

De voorzitter De vergadering is heropend. Ook de voorzitter heeft nu helder waar we 
over besluiten en ik hoop dat dat ook voor u geldt. Bij agendapunt 12 stemmen wij over 
het adviesrecht; wenst één van de leden daar een stemverklaring over af te leggen? Dat 
is niet het geval. Wenst één van de leden daarover te stemmen? Dat is niet het geval. 
Dan is dit voorstel met algemene stemmen aangenomen. Dan gaan wij naar agendapunt 
13. 

13. DELEGATIEBESLUIT OMGEVINGSPLAN SLIEDRECHT 
De voorzitter Dat is het delegatiebesluit voor het omgevingsplan Sliedrecht. Wenst één 
van de leden daarover een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Wenst één 
van de leden daarover stemming? Dat is niet het geval. Dan is dit voorstel met algemene 
stemmen aangenomen. Dan gaan wij naar agendapunt 14. 
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14. PARTICIPATIE BIJ RUIMTELIJKE INITIATIEVEN 
De voorzitter Dat betreft, de heer Brandwijk had het er al over, de participatie bij 
ruimtelijke initiatieven, het raadsbesluit daarover. Wenst één van de leden daarover een 
stemverklaring af te leggen? Dat is het geval. Dan geef ik graag allereerst het woord aan 
de heer Prins namens de CDA-fractie.

De heer Prins In het participatiebeleid staat dat de participatie niet gedomineerd mag 
worden door een bepaalde groep. Het CDA Sliedrecht wil dat niet alleen wordt geluisterd 
naar de hardste schreeuwers. Ook voor bescheiden Sliedrechters moet de participatie 
toegankelijk zijn. 

De voorzitter Dank u wel. Ik dacht dat u nog even verder ging. De heer Pauw wenst ook 
graag een stemverklaring af te leggen, voor PRO Sliedrecht. Gaat uw gang.

De heer Pauw Die was er eigenlijk niet, voorzitter, tot gisteravond. Want toen hadden we
een beeldvormende vergadering en ik zat even te twijfelen of hij nou bij 13 of bij 14 
moet, maar waar het ons om ging is dat we heel veel praten over participatie, gisteren 
voor het eerst beeldvormend werden ingelicht over participatie, dan een sheet krijgen en 
participatie bijna achteraan het traject staat. 

De voorzitter Wilt u wel een stemverklaring afleggen?

De heer Pauw Dus dat betreuren wij. Dat is dan even de stemverklaring, uiteraard. We 
gaan wel instemmen met het geheel, maar we zouden graag wel zien dat ook bij dit 
agendapunt de daad bij het woord wordt gevoegd. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Van Rossum van de VVD-fractie. Gaat
uw gang.

De heer Van Rossum Voorzitter, dank u wel. De VVD is blij dat we nu een richtlijn 
hebben, een handreiking over participatie. Een goede stap. Vandaag was ook weer 
duidelijk hoe belangrijk goede participatie is. Eén foutje en je ligt toch al snel 1-0 achter 
in de beeldvorming. Inwoners weten zo wat ze kunnen verwachten van de gemeente. 
Belangrijk daarbij wel is een reëel verwachtingspatroon. Sliedrechters moeten weten dat 
hun belangen gehoord worden en afgewogen worden, maar ook dat dat kan betekenen 
dat soms anders besloten kan worden. Dat uitleggen is heel belangrijk, zeker met het oog
op de grote verbouwing waar we voor staan, die veelal binnenstedelijk is en waarbij veel 
verschillende belangen spelen. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel en tenslotte geef ik het woord - nee, niemand van de fractie 
van Slydregt.NU. Daarmee kunnen we overgaan tot stemming. Wenst één van de leden 
stemming? Dat is niet het geval. Dan is dit voorstel met algemene stemmen 
aangenomen. Dank u wel. Dan gaan wij over naar agendapunt 15. 

15.  GEMEENTELIJKE ADVIESCOMMISSIE OMGEVINGSKWALITEIT 
De voorzitter Dat is het agendapunt gemeentelijke adviescommissie 
omgevingskwaliteit. Wenst één van de leden daarover een stemverklaring af te leggen? 
Dat is het geval. De heer Prins namens de CDA-fractie. Gaat uw gang.

De heer Prins In artikel 11 van de verordening gemeentelijke adviescommissie 
omgevingskwaliteit staat dat het college eenmaal per activiteit een tweede oordeel kan 
inwinnen bij een adviescommissie van een andere gemeente. Het CDA-Sliedrecht gaat er 
vanuit dat geen tweede oordeel wordt ingewonnen bij een andere commissie indien 
daarin leden zitten die ook in de Sliedrechtse commissie zitten. 

De voorzitter Dank u wel. Wenst één van de andere leden nog een stemverklaring af te 
geven? Dat is niet het geval. Wenst één van de leden stemming over dit voorstel? Dat is 
niet het geval. Daarmee is het besluit met algemene stemmen genomen. Dank u wel. 
Dan gaan wij naar agendapunt 16. 
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16. APV 2022 EERSTE WIJZIGING 
De voorzitter Dat is de eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke verordening 2022. 
Wenst één van de leden daar een stemverklaring over af te leggen? Dat is niet het geval. 
Wenst één van de leden daarover stemming? Zo niet, dan is dit besluit met algemene 
stemmen genomen. Dan gaan wij naar agendapunt 17. 

17. NADEELCOMPENSATIE 
De voorzitter Dat betreft hetzelfde onderwerp, de omgevingswet en dit geval de 
nadeelcompensatie. Wenst één van de leden daar een stemverklaring over af te leggen? 
Wenst één van de leden daarover stemming? Dat is niet het geval. Dan is ook dit voorstel
met algemene stemmen aangenomen. Vervolgens gaan wij naar agendapunt 18. 

18. VASTSTELLEN GRENS BEBOUWDE KOM VOLGENS DE WET 
NATUURBESCHERMING 
De voorzitter Dat is een hamerstuk met stemverklaring. Vaststellen van de grens 
bebouwde kom volgens de wet Natuurbescherming, samenhangend met de invoering van
de omgevingswet. Wenst één van de leden daar een stemverklaring over af te leggen? 
Dat is het geval. De heer Brandwijk namens de fractie van Slydregt.NU. Gaat uw gang.

De heer Brandwijk Dank u wel, meneer de voorzitter. We hopen als fractie dat er ook 
gekeken kan worden om de grens bebouwde kom volgens de wet Natuurbescherming 
alvast te verruimen naar de verwachte bouw die we gaan doen in Sliedrecht Noord. 
Waarom? Als dit binnen de bebouwde kom valt, gaan we er als gemeente zelf over en 
anders moeten we het altijd in samenspraak met de provincie doen en graag zouden we 
er als gemeente zelf over gaan.

De voorzitter Dank u wel voor uw stemverklaring. Andere leden die een stemverklaring 
wensen af te leggen? Dat is niet het geval. Wenst één van de leden stemming? Dat is ook
niet het geval. Dan is dit voorstel en dit besluit met algemene stemmen genomen. Dank 
u wel. 
Daarmee hebben we alle agendapunten die samenhingen met de invoering van de 
omgevingswet afgehandeld. Dank u wel, ook voor de wijze waarop dat kon, zodat het ook
nog op deze manier tijdig afgehandeld kon worden en de invoeringsdatum is pas op het 
moment dat ook de omgevingswet wordt ingevoerd. Wij gaan over tot agendapunt 19.

19. FYS – ONTWIKKELSCENARIO LOCATIE GROEN VAN PRINSTERER EN 
OMGEVING 
De voorzitter Agendapunt 19 is het voorstel voor de ontwikkelscenario’s voor de locatie 
Groen van Prinsterer. Het is een debatstuk; dat spreekt voor zich, zou u kunnen zeggen. 
Het is al uitgebreid oordeelsvormend besproken op 22 november. Er zijn geen 
openstaande vragen meer die nog beantwoord zouden moeten worden. Ik heb een lijst 
van sprekers. Dat zijn de heer Oostrom, de heer Van Rossum, de heer Jongeneel, de heer 
Van der Plas en de heer Verheul. Zijn er nog woordvoerders die daar zich aan willen 
toevoegen? Dat is niet het geval. Dan gaan wij langs die lijn u het woord geven. Allereerst
aan de heer Oostrom namens de SGP-ChristenUnie. Gaat uw gang.

De heer Oostrom Voorzitter, dank u wel. De vorige vergadering zijn we begonnen met 
een stukje geschiedenis door een korte verbale beschrijving van een tegeltableau in de 
Groen van Prinsterer school. Daarmee hebben we als fractie SGP-ChristenUnie gepoogd 
de maatschappelijke waarde van deze school en de locatie te duiden. Als fractie zagen 
we een groene, parkachtige omgeving uiteindelijk als het hoogste maatschappelijke 
rendement, zonder af te doen aan de noodzaak van woningbouw, al dan niet 
gecombineerd met een maatschappelijke functie of woonvorm. In een goed inhoudelijk 
debat kwamen deze drie hoofdlijnen ook min of meer terug. Gedurende de 
achterliggende weken is er intensief overleg geweest met de verschillende fracties om 
deze centraal gelegen plek zo goed mogelijk te bestemmen. Daarbij waren we ons 
bewust dat niet alles kon en dat we een verschillende insteek hadden. Er was echter wel 
een gemeenschappelijk doel, namelijk het zoveel mogelijk recht doen aan deze locatie en
omgeving. Juist dat laatste heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we gezamenlijk konden 
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optrekken in het komen tot het stellen van kaders, die we hebben verwerkt in een 
amendement. Ik dien daarom ook dankbaar, niet namens mijzelf, niet namens mijn 
fractie, maar namens de gehele raad het volgende amendement in: Groen van Prinsterer,
een ontwikkellocatie met een groene rand. Dan neem ik aan dat ik het één en ander 
mag…?

De voorzitter Ik vraag u nog even het dictum of de kern van het amendement voor te 
lezen, zodat iedereen goed helder heeft waar het over gaat.

De heer Oostrom Dat is als volgt: 1. Te besluiten tot ontwikkelscenario 2 'Wonen met 
meer ruimte voor voetgangers en fietsers’ voor de gebiedsontwikkeling locatie Groen van
Prinsterer en omgeving, met dien verstande dat in de uitwerking de volgende
uitgangspunten optimaal worden benut in het komen tot een haalbare planvorming. A) de
mogelijkheid van het in erfpacht geven van de bouwgrond om starters-/seniorenwoningen
te realiseren voor Sliedrechtse inwoners; B) de mogelijkheid voor het toevoegen van een 
relevante maatschappelijke functie/woonvorm; C) een combinatie van de beschreven 
uitgangspunten, zojuist genoemd, die zich qua aard en omvang goed verhouden en 
kwalitatieve inpassing van groen conform de speerpunten van het
geldende groenbeleidsplan en hiermee na de besluitvorming over het ontwikkelscenario, 
in samenspraak met de omgeving, toe te werken naar een definitief planontwerp welke in
de eerste helft van 2023 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. 

De voorzitter Dank u wel, meneer Oostrom. Het amendement wordt ingediend namens 
alle andere fracties, zoals u al zelf heeft toegelicht, maakt daarmee onderdeel uit van de 
beraadslaging en krijgt stuk nummer A19.1. Gaat u verder met uw betoog.

De heer Oostrom Voorzitter, daar wou ik het voor nu even bij laten.

De voorzitter Dat mag ook. Dank u wel. Dan geef ik graag het woord in deze eerste 
termijn aan de heer Van Rossum namens de VVD-fractie. De heer Van Rossum, gaat uw 
gang.

De heer Van Rossum Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in de vorige vergadering hebben
wij uitgebreid toegelicht waarom de VVD vindt dat de Groen van Prinsterer school een 
woningbouwlocatie is en de VVD bleek niet de enige. Veel partijen delen deze mening. 
We hebben de afgelopen weken, zoals u ziet, met partijen om de tafel gezeten om dat 
eens nader uit te werken en daar is een amendement uitgekomen dat wij mee in willen 
dienen. We zijn blij dat het gelukt is om eens te benadrukken waar we het eens zijn met 
elkaar, in plaats van te kijken waar we verschillen. Daaruit komt dit amendement waarin 
we zeggen: het wordt in ieder geval scenario 2 en we willen bij dit scenario ook vast 
richting meegeven. Belangrijke lijnen. Er moeten woningen komen; dat is duidelijk, maar 
voor wie deze locatie nu het best geschikt is, starters, senioren, dat kan het college het 
best zelf beoordelen. En een maatschappelijke functie is zeker voorstelbaar wat ons 
betreft en ook een goede kwalitatieve inpassing is daarbij belangrijk. De locatie vormt de 
entree naar de Kerkbuurt. We weten dat de ruimte beperkt is, maar de ruimte die er is 
mag wat ons betreft met hoge kwaliteit worden ingevuld en we zijn ons er van bewust dat
daar misschien een prijskaartje aan hangt. Een prijskaartje dat hoger is dan nu geraamd 
is en gecommuniceerd. We willen het college uitdagen om daar eens naar te kijken en we
willen uiteraard ook zo snel mogelijk door, want de woningnood is groot. Sliedrecht 
schreeuwt om woningen. De Kerkbuurt verdient een mooie entree en de wijk verdient een
goede invulling van deze locatie en met dit amendement kunnen we een volgende stap 
zetten om dat te realiseren. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel. Ik geef het woord graag aan de heer Jongeneel namens de 
fractie van Slydregt.NU. In de tussentijd dat hij hierheen loopt wijs ik u en ook degenen 
die met ons meeluisteren of kijken of aanwezig zijn, op het feit dat het amendement wat 
is ingediend, evenals alle andere stukken, te vinden zijn op raad.sliedrecht.nl. De heer 
Jongeneel, gaat uw gang. 

12



De heer Jongeneel Bedankt, voorzitter. Als Sydregt.NU zijn we tevreden dat er brede 
steun is voor scenario 2. Met het amendement erbij is het een raadsbesluit ‘voor ieder 
wat wils’. Wij zijn blij dat het uiteindelijk woningen worden. De erfpacht zal er in onze 
ogen aan bijdragen dat er doorstroming zal blijven plaatsvinden. Groen in een stenen wijk
is nooit verkeerd. Dat er ook ruimte is voor maatschappelijke invulling, daar hebben wij 
totaal geen problemen mee. Kortom, we geven het college een mooie opdracht mee om 
uit te voeren.

De voorzitter Hartelijk dank, meneer Jongeneel. Dan geef ik graag het woord aan de 
heer Van der Plas namens de PvdA-fractie. Gaat uw gang.

De heer Van der Plas Voorzitter, op 22 november heb ik vanaf deze plek een 
hartstochtelijk pleidooi gehouden voor het bouwen van starterswoningen op de locatie 
Groen van Prinsterer school en ook betoogd dat het mogelijk is om deze zeer betaalbaar 
te houden, als de gemeente daar zelf ook het nodige voor wil doen, zoals bijvoorbeeld het
uitgeven van de bouwgrond in erfpacht. Dat was toen ons idee en dat is het nog steeds. 
Tijdens die oordeelsvormende vergadering werd ook duidelijk dat alle fracties wel 
ongeveer dezelfde kant op wilden met deze locatie, waarbij de ene fractie misschien wat 
meer uitgesproken was in zijn voorkeuren dan de andere. In het raadsvoorstel waarin 
werd voorgesteld te kiezen voor ontwikkelscenario 1, het verwijderen van de school en 
het herinrichten van de omgeving, werd onze raad ook nadrukkelijk uitgenodigd om er 
iets anders van te vinden. Dat heeft geleid tot het amendement dat nu voorligt en waar 
inmiddels al één en ander over is gezegd. Dat ga ik allemaal niet overdoen, maar ik wil 
wel graag mijn dank en waardering uitspreken naar de collega’s voor dit prettige en 
constructieve samenwerken bij de totstandkoming van dit amendement. Tot zover, 
voorzitter.

De voorzitter Dank u wel, meneer Van der Plas. Dan geef ik graag het woord aan de 
heer Verheul namens de fractie van PRO Sliedrecht. Gaat uw gang. 

De heer Verheul Dank u wel, voorzitter. De heer Van der Plas refereerde er al aan: er 
waren een aantal fracties die iets minder uitgesproken waren dan andere fracties. Onze 
fractie PRO Sliedrecht was er daar één van, simpelweg omdat we van alle twee de 
scenario’s wel een beetje gecharmeerd waren. Ik ga niet herhalen waarom, maar het 
mocht duidelijk zijn dat wij echt wel voor beide opties iets voelden. Daarna gingen we als 
raad goed met elkaar om. We kwamen kijken van: waar zijn de raakvlakken en waar niet 
en dat heeft geleid tot een amendement wat al ingediend is door mijn collega de heer 
Oostrom. Wat PRO Sliedrecht betreft had het pand behouden ook echt een hele mooie 
optie geweest. De wethouder gaf al aan dat dat helaas niet tot de mogelijkheden behoort,
dus ik denk dat we met dit amendement een hele mooie stap voorwaarts zetten en ik 
hoop dat iedereen daar net als PRO Sliedrecht over denkt. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter Dank u wel, meneer Verheul. Als geen van de leden van de raad meer het 
woord wenst, zijn we gekomen aan het einde van de eerste termijn van de raad en geef 
ik graag het woord aan de portefeuillehouder namens het college, de heer Bijderwieden. 
Gaat uw gang.

Wethouder Bijderwieden Voorzitter, dank u wel. Hoe mooi is het dat een amendement 
raadsbreed wordt ingediend en dat het college er nog blij mee is ook? Ik denk dat dat wel
een historisch moment mag zijn, omdat de bedoeling was dat de raad een weloverwogen 
oordeel en idee mocht vormen en moest gaan vormen over de Groen van Prinsterer 
locatie en met dit amendement is daar een hele duidelijke stap in gezet.

De voorzitter Voordat u verder gaat: de heer Verheul heeft een vraag. De heer Verheul.

De heer Verheul Voorzitter, hij moest toch echt even landen, want ik hoor de wethouder 
net zeggen dat hij heel blij is met het resultaat. Maar hoe kan dat nou als het college van 
mening is dat optie 1 de beste is?

De voorzitter Dank u wel. De heer Bijderwieden.
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Wethouder Bijderwieden Voorzitter, ik wil niet het debat overdoen wat we in de 
oordeelsvormende raad hebben gehad, maar volgens mij en zo staat het ook in het 
raadsvoorstel, is scenario 2 voor het college een net zo goed scenario als scenario 1 
omdat het aan beide kanten kwaliteit toevoegt aan deze locatie. Voorzitter, ik heb het 
amendement gelezen, bestudeerd. Er zijn wat mij betreft twee opmerkingen die ik graag 
even wil maken. De heer Van Rossum gaf eigenlijk al aan dat met betrekking tot de 
kwalitatieve invulling, de kwalitatieve inpassing van groen conform de speerpunten van 
het geldende groen beleidsplan. Ja, dat kan inderdaad, dat dat tot meer kosten zou 
kunnen leiden dan op dit moment zou ingeschat worden en de vraag is, want de heer Van
Rossum heeft dat wel gezegd, of dat ook de essentie is van dit amendement. Dus dat zou
wat mij betreft wel belangrijk zijn om dat te bevestigen, dan wel dat als ik stel, we willen 
best kijken hoe de meest mogelijke kwaliteit neer te zetten en dat we met een 
kostenraming daarvoor komen. Als dat akkoord is voor de raad om het zo te 
interpreteren, dan vind ik dat prima. Het tweede punt, voorzitter en dat is…

De voorzitter Ik zag dat mevrouw Visser daar een vraag over heeft. Is dat niet zo?

Mevrouw Visser Jawel, al een tijdje, voorzitter. Als ik het goed begrijp hadden we een 
raadsvoorstel met twee scenario’s. Het scenario 1 was het groen houden; dat had de 
voorkeur van het college en dat zou meer dan een miljoen gaan kosten. Daar had het 
college geen problemen mee. Nu ligt er een raadsbreed amendement van de raad om te 
gaan voor scenario 2 waar ergens waarschijnlijk een stuk opbrengst in de grond komt te 
zitten voor de gemeente Sliedrecht en toch vraagt diezelfde wethouder nu blijkbaar meer
dan een miljoen voor vergroening conform het groen beleidsplan. Ik snap het even niet. 
Kan de wethouder dat nog even toelichten, waarom hij daar nu al op zinspeelt, op dat 
extra geld?

De voorzitter Dank u wel voor uw vraag. De heer Bijderwieden.

Wethouder Bijderwieden Voorzitter, ik heb volgens mij geen bedrag genoemd en dat is 
ook niet mijn intentie. Volgens mij staat er in het raadsvoorstel dat er een indicatie is met
betrekking tot scenario 2 dat er een kostenpost gemoeid is voor de gemeente en dat daar
op die kostenpost een verhoging zal plaats kunnen vinden op het moment dat we daar 
meer kwaliteit zouden toevoegen, of een kwalitatief betere invulling van het groen. Laat 
ik het even proberen het goed te definiëren. Volgens mij blijven we dan nog steeds onder 
de kostenpost van scenario 1. Dat is wel mijn inschatting op dit moment, voorzitter.

De voorzitter Dank u wel. Gaat u verder met uw betoog.  

Wethouder Bijderwieden Voorzitter, het tweede punt wat wordt gesteld in het 
amendement: na besluitvorming het ontwikkelscenario, in samenspraak met de 
omgeving – uiteraard - toe te werken naar een definitief planontwerp welke in de eerste 
helft van 2023 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Voorzitter, ik ben heel 
blij dat de raad optimistisch is en ik ben ook blij dat de raad graag wil dat we de planning 
strak neerzetten, maar ik kan op dit moment niet toezeggen dat dit een realistisch 
scenario is, omdat ik de planvorming en de planning daarvoor nog niet ken. Ik zou wel 
willen voorstellen dat ik in de tweede helft van 2023 daarvoor besluitvorming kan 
realiseren. Dus, voorzitter, het tweede punt zou ik eigenlijk willen vragen of in plaats van 
de eerste helft in 2023, want dan kom ik aan de tweede helft, dan kan ik zeker hier 
terugkomen in de raad met een definitief planontwerp.

De voorzitter Dank u wel, meneer Bijderwieden. Dan kijk ik naar de leden van de raad of
er behoefte is aan een tweede termijn. Ik kijk allereerst naar de heer Oostrom. De heer 
Oostrom, gaat uw gang.

De heer Oostrom Ik zou graag 5 minuten schorsing willen aanvragen naar aanleiding van
de opmerking van de wethouder om mijn mede-indieners te consulteren. 
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De voorzitter Dank u wel. Ik stel voor dat verzoek te volgen. De vergadering is geschorst
tot 20.41 uur. Aldus besloten.

Schorsing 

De voorzitter Ik heropen de vergadering en geef graag het woord aan de heer Oostrom 
namens de fractie van de SGP-ChristenUnie, misschien ook wel mede namens andere 
fracties. De heer Oostrom heeft het woord.

De heer Oostrom Voorzitter, dank u wel. Na opnieuw constructief overleg trek ik het 
amendement zoals het nu voorligt in en dien ik een gewijzigd amendement in, waarbij in 
beslispunt 2 ‘eerste’ wordt veranderd in ‘tweede’ helft van 2023. 

De voorzitter Dank u wel. Amendement A19.1 is ingetrokken en maakt geen onderdeel 
meer uit van de beraadslaging, maar amendement A19.1a is ingediend door dezelfde 
fracties en maakt daarmee onderdeel uit van de beraadslaging. De heer Oostrom.

De heer Oostrom Dat klopt en dan heb ik nog een aanvullende vraag naar aanleiding 
van deze wijziging: of de wethouder iets kan zeggen over de planning? Die vraag zou ik 
graag nog aan de wethouder willen stellen. Dank u wel.

De voorzitter Over de planning bedoelt u niet de tweede helft van 2023? Want daar 
heeft u net een amendement over ingediend.

De heer Oostrom Nee, over de planning inderdaad tot het komen van dit definitieve 
planontwerp, wat dan in de tweede helft van 2023 zou moeten worden voorgelegd. Dank 
u wel.

De voorzitter Ik kijk even naar de andere woordvoerders. Heeft er nog een 
woordvoerder behoefte aan een inbreng in tweede termijn? De heer Van Rossum, heeft 
die daar behoefte aan? Dat is niet het geval. De heer Jongeneel? Dat is niet het geval. De 
heer Van der Plas? Dat is niet het geval. De heer Verheul ook niet. Andere leden mogelijk 
nog behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Dan gaan we voor die ene 
vraag die er nog ligt, maar ook het gewijzigd commentaar op het gewijzigde 
amendement naar de portefeuillehouder, de heer Bijderwieden.

Wethouder Bijderwieden Voorzitter, dank u wel. Tijdens de schorsing heb ik even 
kunnen luisteren en ik was blij dat de eerste helft werd veranderd in de tweede helft, 
want dan is het voor ons ook uitvoerbaar en daar ga ik graag mee aan de slag. Dus, dank 
u wel hiervoor. De andere vraag met betrekking tot planning om tot een definitief 
ontwerp te komen, die moeten we toch maken, dus ik stel voor om zodra ik die heb en 
die verwacht ik binnen afzienbare tijd, laten we zeggen binnen twee maanden, dan laat ik
die gewoon naar de raad toe komen in de vorm van een informatiebrief of een memo, 
zodat u die heeft. Het lijkt me dan goed dat als daar vragen over zijn vanuit de 
woordvoerders, dat we daar gewoon contact over hebben. 

De voorzitter Dank u wel voor uw inbreng in tweede termijn. Ik zie daar geen vragen 
meer over. Dan zijn wij gekomen aan het einde van de tweede termijn en daarmee ook 
aan het einde van de beraadslaging. Het ging over de eerste en tweede helft, toch een 
beetje over voetbal vanavond. Geen verlenging nodig bij dit onderwerp. Dan kunnen we 
denk ik overgaan tot stemming. We doen nu vooral de griffier een plezier; het kan hem 
niet genoeg over voetbal gaan. We gaan over tot de stemming. Heeft één van de leden 
behoefte aan het afleggen van een stemverklaring? Ja, dat is het geval. De heer 
Dunsbergen, gaat uw gang.

De heer Dunsbergen Dank u wel. Voorzitter, de dankbaarheid van de heer Oostrom voor
het raadsbrede amendement, die delen wij als CDA Sliedrecht en wij zullen dan ook met 
overtuiging instemmen met het amendement en ook met het straks aangepaste voorstel.
Uiteraard wel in de verwachting dat de twee kunstwerken in en om het pand behouden 
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blijven en een passend en misschien wel gereformeerd nieuw thuis gaan krijgen. Dank u 
wel.

De voorzitter Dank u wel voor uw stemverklaring. Andere leden nog behoefte aan een 
stemverklaring? Dat is niet het geval. Wenst één van de leden hierover… ja, nee, dat kan 
niet. We gaan stemmen, allereerst over het amendement A19.1a. Wenst één van de 
leden daar nog een stemverklaring over af te leggen? Dat is niet het geval. Dan brengen 
we dit amendement in stemming. De stemming wordt geopend. Ja, maar het 
amendement… laten we daar over stemmen. Dat lijkt me echt wel een historisch moment
om daar ook over te stemmen. De stemming is geopend. 

De heer Van Wijngaarden Voorzitter?

De voorzitter We zijn midden in een stemming, de heer Van Wijngaarden.

De heer Van Wijngaarden Maar ik denk dat we een stemming aan het doen zijn over 
het verkeerde amendement. Want het is A19.1a waar we over stemmen en daar ben ik 
het ook mee eens, maar het amendement is gewijzigd. 

De voorzitter Daarom is het ook 1a. Het andere was 1. Fijn dat u zo oplet, maar het is 
conform de procedure zoals ik eerder geconcludeerd heb. De stemming is geopend. 
Iedereen heeft zijn stem uitgebracht en de uitslag is als volgt: het amendement is met 
algemene stemmen aangenomen. Het is mooi. Van harte gefeliciteerd aan de raad. 
Daarmee ligt er ook een gewijzigd voorstel voor. Wenst één van de leden daarover 
stemming? Dat is niet het geval. Dan is het gewijzigde voorstel met algemene stemmen 
aangenomen. Aldus besloten. Dank u wel. Daarmee gaan we over naar agendapunt 20. 
De heer Brandwijk, nog naar aanleiding van de stemming? Nee? Bij agendapunt 20? OK.

20. BES - BELASTINGVERORDENINGEN 2023 
De voorzitter Want ik wil allereerst aangeven welk agendapunt dat betreft. Dat betreft 
de belastingverordeningen voor het jaar 2023. Een hele reeks, een twaalftal. Het is 
aangemeld als een debatstuk en de heer Brandwijk had zich aangemeld als spreker 
daarbij en daar wil hij misschien iets over zeggen. De heer Brandwijk. 

De heer Brandwijk Daar wil ik zeker iets over zeggen, meneer de voorzitter. Als fractie 
willen we graag een mondeling amendement indienen om apart te stemmen over 1.6, 
verordening hondenbelasting 2023. Daar hoeven we dan niet meer het debat over te 
voeren. We gaan voor aankomend jaar op zoek naar dekking en bij de volgende 
behandeling zullen we dan daar een motie op indienen, maar nu een mondeling 
amendement.

De voorzitter Ik stel voor het voorstel van de heer Brandwijk te volgen. Aldus besloten. 
Dan gaan we afzonderlijk stemmen over onderdeel 1.6 de verordening hondenbelasting 
2023. De heer Pauw.

De heer Pauw Ik moet me nog even aanmelden als woordvoerder, denk ik.

De voorzitter Precies, dat was mijn volgende vraag. Ik dacht dat u misschien nog een 
stemming wilde. U heeft zich aangemeld als woordvoerder en ik geef u daarvoor graag 
het woord. Gaat uw gang, meneer Pauw.

De heer Pauw Dank u wel, voorzitter. Deze woordvoering is een beetje laat bedacht, 
omdat het uiteindelijk gaat over agendapunt 21. Tenminste, over de beantwoording die 
we daar op kregen ten aanzien van de kostendekkendheid van onze 
belastingverordeningen zoals we hier gaan vaststellen. Het is een kleine omissie in de 
agenda, want we gaan nu de verordeningen van volgend jaar al vaststellen voordat we 
de tussenrapportage, de laatste fase richting de jaarrekening 2022 gaan vaststellen. Dat 
zou misschien voor volgend jaar beter andersom kunnen. Maar we zitten er wel mee, 
voorzitter, als fractie, dat we nu dus iets gaan vaststellen waarvan we al weten dat het 
onze inwoners meer gaat kosten dan dat het zou moeten kosten. Maar en dat leerden wij 
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uit het volgende agendapunt, 21: dat weten we dat pas zeker als de jaarrekening 2022 er
ligt, ergens in april/mei volgend jaar. Dus dan kunnen we eigenlijk niet anders dan, 
behalve dan uitgezonderd 1.6, instemmen met deze belastingverordeningen. Dat was 
het, voorzitter.

De voorzitter Dank u wel. De heer Brandwijk nog behoefte aan een inhoudelijke inbreng 
bij dit onderwerp? De heer Brandwijk, gaat uw gang.

De heer Brandwijk Dank u wel, meneer de voorzitter. Slydregt.NU is van mening dat de 
belastingdruk en regeldruk voor de burger zo laag mogelijk moet zijn. Wanneer er 
ontwikkelingen zijn waardoor we genoodzaakt zijn om als gemeente de inwoner hoger te 
belasten, dan kunnen we als fractie meepraten, maar dan moet dit wel ten goede komen 
van de inwoner. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel. Wenst één van de andere leden nog een inbreng te leveren in 
de eerste termijn van de raad? Dat is niet het geval. Dan geef ik graag het woord aan de 
portefeuillehouder. In dit geval is dat portefeuillehouder de heer Paas.

Wethouder Paas Dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Heeft u voor mij een 
vraag, of zal ik alleen reflecteren op de opmerking van de heer Pauw van PRO Sliedrecht?

De voorzitter Het is aan u hoe u daar op reflecteert.

Wethouder Paas Maar het is inderdaad correct zoals de heer Pauw zegt: bij de 
jaarrekening 2022 die we zullen bespreken in mei of juni 2023 zal duidelijk worden welke 
baten de belastingen hebben opgebracht en welke kosten we hebben gehad. De 
definitieve kostendekkendheid beoordelen we dan en zou dan blijken dat we meer 
ophalen dan dat we aan kosten hebben, dan is het natuurlijk volstrekt logisch dat dan 
voor het volgende jaar, dat zal dan jaar 2024 zijn, goed gekeken zal worden om te 
voorkomen dat we meer belasting ophalen dan we nodig hebben. Maar even ter 
geruststelling en ik denk dat het wel goed is om te weten voor iedereen, omdat er altijd 
een zweem overheen ligt dat we winst maken op de verordeningen, op de rioolheffingen: 
in de begroting van 2022 heeft u als raad gekozen om slechts 88% kostendekkend te zijn.
Dat betekent dat we 88% van alle kosten slechts ophalen bij de inwoners en dat is dus 
allesbehalve kostendekkend en winstgevend.

De voorzitter Dank u wel voor uw inbreng. Is er behoefte aan een tweede termijn? Dat is
niet het geval. Dan kunnen we over gaan tot stemming. Allereerst gaan wij zo stemmen 
over, op voorstel van de fractie van Slydregt.NU, over onderdeel 1.6, de verordening 
hondenbelasting 2023. Wenst één van de leden daarover een stemverklaring over af te 
leggen? Dat is niet het geval en dan gaan we daar nu over stemmen. We brengen in 
stemming onderdeel 1.6, de verordening hondenbelasting 2023. Ik nodig u uit om 
daarover uw stem uit te brengen. Alle stemmen zijn uitgebracht. 21 van de 21 aanwezige
leden hebben gestemd en de uitslag is als volgt: 7 stemmen tegen, 14 leden hebben 
voorgestemd en het voorstel is daarmee aangenomen. De verordening is vastgesteld. 
Aldus besloten. Dan gaan wij over tot het vaststellen van alle overige 
belastingverordeningen, die we in één keer bespreken, daarover besluiten. Wenst één 
van de leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Wenst één van 
de leden stemming? Dat is niet het geval. Dan zijn ze met algemene stemmen 
vastgesteld. Aldus besloten. Dank u wel. 

21. BES - 2E TUSSENRAPPORTAGE 2022 
De voorzitter Dan gaan wij naar het volgende debatstuk en dat is agendapunt 21. Dat 
richt zich op de 2de tussenrapportage 2022. Van de leden uit uw midden hebben al 
aangegeven daarover te willen spreken de heer Pauw en de heer Brandwijk. Zijn er nog 
andere leden die daarover het woord willen voeren? Dat is niet het geval. De heer 
Brandwijk.

De heer Brandwijk Ik hoef het woord nu niet te voeren.
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De voorzitter Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan de heer Pauw in de eerste 
termijn van de raad. Gaat uw gang.

De heer Pauw Dank u wel, voorzitter. Het gras is al een beetje voor de voeten 
weggemaaid, zeggen ze dan, ten aanzien door het college net, met de beantwoording op 
het vorige agendapunt. Want de discussie ging inderdaad over winst maken, maar we zijn
nog niet kostendekkend in deze tarieven. Dus dan is het inderdaad een rare opmerking. 
Al is het wel zo dat, doordat we inmiddels hebben geleerd dat we van een derde van het 
personeelsbestand rekenen dat ze in de eindschaal zitten, maar dat zitten ze niet - dat 
verschil gebruiken we niet om terug te gaan geven aan degenen die het betaald hebben, 
laat ik het maar even zo zeggen. Daarmee gaan we dus, het wordt al vaker genoemd ‘we 
zijn aan het sparen voor Sliedrecht Noord’. Daar wordt het dan ingezet, maar ik vind het 
een beetje valse manier van sparen, want het is gewoon teveel betaald geld. In de 
beantwoording die er op kwam, is dit gebruikelijk in geheel gemeenteland: dat klopt, een 
beetje rondvragen, rondbellen, dan krijg je dat. Je hebt een aantal gemeentes die min of 
meer kiezen voor andere oplossingen, waaronder de gemeente Dordrecht die een bedrag
van € 75,- heeft teruggestort op de OZB. Wij doen dat dus niet. Dan denk je van, hoe kan 
dat nou, ik met mijn 51 jaar dat ik hier zo verbaasd naar kijk? Ik kom uit het bedrijfsleven,
dus ik heb gewoon eens even een aantal oud-collega’s gebeld van de financiële afdeling: 
hoe doen wij dat nu, of hoe deden we dat eigenlijk nu en er zitten gewoon andere 
werkwijzen in. Dat is toch wel een gegeven waar je het mee moet doen. Dat is het dan. 
Maar we vinden het wel jammer. Dus we gaan zeker bij de jaarrekening volgend jaar, 
richting de Kadernota, richting de begroting 2024 inmiddels dan, wel kijken of we hier iets
aan kunnen doen. Het staat al in de tussenrapportage en je merkt het ook aan het aantal 
woordvoeringen van vanavond: de tussenrapportage is een formaliteit. Het college noemt
het zelf een formaliteit om aan het eind van het jaar te voldoen aan de financiële 
rechtmatigheid. Een bedrag van € 65.000,- staat genoemd, wat het allemaal gekost 
heeft. Deels door landelijke wetgeving, deels door het niet op orde hebben van de eigen 
huishouding moesten we op deze manier gaan opereren. Dat heeft extra accountskosten 
opgeleverd en dat is gewoon zonde. Hele discussies zijn er geweest over hoe we de 
tussenrapportage gaan uitvoeren. Het moet allemaal simpeler, eenvoudiger. Maar als dit 
het is, dan hebben wij daar wel wat moeite mee. Maar nogmaals: we gaan daar volgend 
jaar verder naar kijken. Ten aanzien van het personeelsbeleid of eigenlijk het ontbreken 
van personeelsbeleid zijn we een beetje verbaasd. Want het bedrag van € 595.000,- met 
als hoofduiting gebrek aan mensen om vacatures te vullen, dan denk je natuurlijk: ik ga 
eens zoeken naar vacatures van de gemeente Sliedrecht, dan kom ik er zó veel tegen! 
Nou voorzitter, de gemeente Sliedrecht zelf heeft geen vacatures, want dat hebben we 
uitbesteed aan de Smart Delta, oftewel werkenbijdedrechtsteden.nl en daar tot op de dag
van vandaag kon ik één vacature vinden. En toch richting volgend jaar, voorzitter, opper 
ik maar vast het idee dat we als gemeente Sliedrecht wat trotser zelf gaan zijn op het 
werven van ons eigen personeel. We hebben een collegevoorzitter die heel erg actief is 
met allerlei camera’s en filmpjes maken. Laten we hem ook eens gewoon uitnodigen aan 
onze inwoners en de regiobewoners om bij ons te komen werken in plaats van het uit te 
besteden aan een aantal dure bureaus. Wat ik al aangaf natuurlijk: dan zit je aan het eind
van het verhaal - wanneer trekken we nu de streep? Doen we dat vanavond of doen we 
dat later? Voorzitter, we gaan dat later hopelijk niet doen, want we hopen dat het 
natuurlijk hersteld is, volgend jaar en dat er in de jaarrekening en in de tussenrapportage 
volgend jaar wat positievere geluiden te melden zijn. Dus ja, met die suggestie op het 
gebied van het personeelsbeleid, suggesties op het gebied van goed omgaan met de 
belastingbetaling door onze inwoners richting de gemeente en als onze inwoners te veel 
belasting betalen, dat gewoon terug te gaan geven aan de inwoners in plaats van in een 
denkbeeldige spaarpot te stoppen. Dat gezegd hebbende, voorzitter, gaan wij instemmen
met dit besluit. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel, meneer Pauw. Wenst één van de leden nog het woord in de 
eerste termijn van de raad bij de tussenrapportage? Of een vraag aan de heer Pauw, dat 
mag ook. De heer Ippel.

De heer Ippel Dank u. Niet specifiek een vraag aan de heer Pauw, maar zijn 
woordvoering horende hoopt hij volgend jaar wat positiever te zijn. Er kwam ook best een
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hoop frustratie, denk ik, uit. Wat onze fractie betreft is er juist heel veel gebeurd in 
Sliedrecht. Zijn we blij met het beleid wat is ingezet, ook het personeelsbeleid. Wat mij 
betreft zijn er veel meer complimenten uit te delen dan dat we zojuist hebben gehoord. 
Maar goed, dat is ieder zijn eigen invulling. Maar ik wilde graag de opmerkingen die 
gemaakt zijn enigszins nuanceren. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel. De heer Pauw heeft weer behoefte om daar op te reageren. 
De heer Pauw.

De heer Pauw Ja, want we hebben dus het personeelsbeleid gemist, voorzitter. Dan hoor 
ik graag van mijn collega waar ik dat dan gemist heb. Welk beleid is er dan? 

De voorzitter Dank u wel. De heer Ippel. 

De heer Ippel Ik dacht dat het juist ging om meevallers op personeelsgebied of 
tegenvallers, hoe u het ook allemaal benoemde, maar volgens mij is er veel werk verzet 
in het gemeentehuis. Hebben we met elkaar ook geconstateerd dat er veel werk verzet is
om een verbeteringsslag te maken, ook in het rapportagedeel. Dat wilde ik graag 
benadrukken. Dus niet alleen het negatieve benadrukken, maar ook gewoon hier wat mij 
betreft het positieve. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel, meneer Ippel. Dan kijken we naar de portefeuillehouder, de 
heer Paas. Ik nodig hem uit om zijn inbreng te leveren in de eerste termijn. 

Wethouder Paas Dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, 
via u wil ik de fractie van PRO Sliedrecht danken voor alle suggesties die zijn gegeven 
aan ons en om gelijk - volgens mij was dat ook net een oproep van de raad - om gelijk de 
daad bij het woord te voegen, bij deze de uitnodiging aan iedereen die luistert of kijkt of 
aanwezig is en denkt dat hij een toegevoegde waarde kan hebben voor de gemeente 
Sliedrecht door er te komen werken: van harte welkom. En mochten er geen vacatures 
zijn, dan wordt een open sollicitatie natuurlijk ook altijd op prijs gesteld. Wat voorligt is 
inderdaad een formaliteit: het besluit moet worden genomen. Sommigen noemen het ook
een veegbesluit en dat is het. Het is juist zo uitgebreid om de accountants te helpen om 
op een eenvoudige manier te laten zien wat u als raad heeft besloten en dat zou ertoe 
moeten leiden dat we op deze werken de accountantskosten zullen besparen. Meneer de 
voorzitter, dat is wat mij betreft de reactie.

De voorzitter Hartelijk dank. Er is nog een vraag van de heer Pauw, voordat u weggaat. 
De heer Pauw.

De heer Pauw Mag ik die besparing op de accountantskosten al inboeken als een 
toezegging, voorzitter, is de vraag via u aan het college?

De voorzitter De heer Paas.

Wethouder Paas Meneer de voorzitter, wat de heer Pauw wil opschrijven als 
toezeggingen, dat moet hij zelf weten. Ik heb alleen aangegeven: dat is één van de 
werkwijzen om tot een betere procedure te komen, ook in samenwerking met de 
accountant. Of dat daadwerkelijk een realisatie is van de zaken – ja, dan moet u toch 
even wachten tot de jaarrekening 2022.

De voorzitter Dank u wel. Daarmee zijn we gekomen aan het einde van de 
beraadslaging en kunnen we overgaan tot stemming. Wenst één van de leden een 
stemverklaring af te leggen bij de besluitvorming over deze tweede tussenrapportage 
over 2022? Dat is niet het geval. Wenst één van de leden stemming? Dat is niet het 
geval. Dan is deze tweede tussenrapportage met algemene stemmen vastgesteld. Dank 
u wel. 

22. SOC - UITBREIDING PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL LOCATIE 
PROFESSOR VAN DER WAALSLAAN 
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De voorzitter Dan gaan wij over tot agendapunt 22. Dat is opnieuw een debatstuk over 
de uitbreiding van de Prins Willem-Alexanderschool, locatie Professor van der Waalslaan. 
Daar hebben wij in de oordeelsvormende vergadering uitgebreid over gesproken op 28 
november. Er zijn geen openstaande vragen meer en ik nodig graag de leden mevrouw 
Kraaijeveld-Le Pair en de heer Brandwijk uit om het woord te voeren, want die hebben 
zich aangemeld, maar misschien zijn er ook nog anderen die het woord daarover willen 
voeren? Dat is nog niet het geval. Dan geef ik allereerst het woord aan mevrouw 
Kraaijeveld-Le Pair. Gaat uw gang.

Mevrouw Kraaijeveld Dank u, voorzitter. Voor ons ligt het raadsvoorstel voor de 
uitbreiding van de Prins Willem-Alexanderschool locatie Waalslaan. Tijdens de 
oordeelsvormende vergadering hebben wij als Sliedrecht aangegeven dat wij mee 
kunnen gaan in dit voorstel. Het CDA Sliedrecht hoopt wel dat er rekening wordt 
gehouden met de inwoners van de woonwijk en de bereikbaarheid en veiligheid van het 
verkeer rondom de school. Zo’n uitbreiding geeft veel extra verkeersbewegingen en dit 
start al tijdens de bouw op de locatie. Wij hebben ook onze zorgen geuit over het 
binnenklimaat van deze school. Het CDA Sliedrecht heeft daar geluiden over opgevangen 
en ook horen wij dat deze problemen op andere scholen zijn. Twee jaar geleden bleek uit 
een landelijk onderzoek dat 60 tot 70% van de scholen een slecht binnenklimaat heeft. 
Sinds de coronacrisis is het nog belangrijker dat er een goede ventilatie is in gebouwen. 
Het binnenklimaat heeft namelijk een grote invloed op de gezondheid en prestaties van 
leerlingen en hun leerkrachten. Het gaat hier namelijk over de gezondheid van onze 
kinderen. Voorzitter, daarom zullen wij als CDA Sliedrecht een motie indienen om dit 
probleem van het binnenklimaat in de scholen in kaart te brengen en dit zo objectief en 
duidelijk mogelijk te hebben. 

De voorzitter Ja, en ik nodig u uit om de motie voor te lezen. In ieder geval het dictum.

Mevrouw Kraaijeveld Het CDA Sliedrecht verzoekt het college om samen met de 
schoolbesturen een nulmeting naar het binnenklimaat in de scholen te laten uitvoeren 
om de omvang van het probleem in kaart te brengen; vervolgens deze uitkomsten te 
verwerken in het IHP. 

De voorzitter Dank u wel. Deze motie krijgt stuknummer M22.1 en maakt onderdeel uit 
van de beraadslaging. Er is nog wel een vraag van de heer Pauw. De heer Pauw, gaat uw 
gang.

De heer Pauw Ik werd er helemaal blij van, voorzitter, want normaal ben ik altijd degene 
die over vroeger praat, maar nu gaat mevrouw Kraaijeveld mij gelukkig helpen. Want dit 
soort moties waren zeer gebruikelijk tot aan 2006, met de eenvoudige reden dat we toen 
als gemeente nog over de binnenkant van de scholen gingen en door de invoering van de
lump sum hebben we dat niet meer. Dus de eerste vraag is even waarom we nu als 
gemeente moeten binnenstappen in de school, terwijl we 16 jaar geleden hebben 
afgesproken dat de schoolbesturen daar zelf over gaan. Dat is vraag 1. En de tweede is: 
het wordt opgenomen in het IHP; dan wordt het beleid. Welk bedrag is het CDA bereid te 
betalen voor het opknappen van de kwaliteit van lucht binnen de scholen? Zit er al een 
bedrag in de gedachten van het CDA, is dan de vraag, voorzitter.

De voorzitter Dank u wel, meneer Pauw, voor de twee vragen. Mevrouw Kraaijeveld, 
gaat uw gang.

Mevrouw Kraaijeveld Dank u wel, voorzitter. Op vraag 1 kan ik antwoorden dat wij 
vinden dat de gezondheid van de kinderen voorop staat en wij daar zorgen over hebben 
in deze school, maar ook in andere scholen. En op vraag 2 vinden wij gewoon dat er 
objectiviteit en duidelijkheid moet zijn en bij het IHP gaan we pas beslissen over hoe we 
dat gaan betalen, of niet.

De voorzitter Dank u wel. Gaat u verder met uw betoog.

Mevrouw Kraaijeveld Dat was het eigenlijk.
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De voorzitter Dat was het al? Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan de heer 
Brandwijk namens de fractie van Slydregt.NU. Gaat uw gang.

De heer Brandwijk Dank u wel, meneer de voorzitter. Wat betreft de uitbreiding van de 
Prins Willem-Alexanderschool op de locatie Professor van der Waalslaan: in de 
oordeelsvormende vergadering hebben we gevraagd naar de kanttekening betreffende 
de VNG-norm en voor de uitbreiding meer geld nodig dan de VNG-norm voorschrijft. 
Slydregt.NU vindt het belangrijk dat de uitbreiding gerealiseerd wordt. Ik snap dan ook 
dat de VNG-norm niet toereikend genoeg is. We hopen dat bij dit project ook alvast in de 
geest van de omgevingswet gewerkt kan worden, ook al betreft het de participatie, waar 
mevrouw Kraaijeveld-Le Pair al over sprak, veel omwonenden en er zal constant nog wel 
schoolverkeer gaande blijven, zodat over de veiligheid met de kinderen, maar vooral ook 
met de ouders gesproken wordt hoe ze dat veilig kunnen doen. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel. Wenst één van de leden nog het woord? Dat is de heer Van 
Wijngaarden namens de VVD-fractie. Gaat uw gang.

De heer Van Wijngaarden Voorzitter, dank u wel. Even een reactie op de motie van het 
CDA. Nou, ik zit nog niet sinds 2006 in de raad, dus hoe het daarvoor ging, dat weet ik 
niet. Dus ik zou graag van het college wel een reflectie willen hebben op wat de heer 
Pauw daar over zei. Maar als reactie primair op de motie: op zich helemaal niet verkeerd 
wat daar in staat. Ik denk dat dat redelijk vanzelfsprekend is. Maar in het verlengde 
daarvan een vraag aan het college. Het is de afgelopen jaren, ook tijdens corona, een 
hoop over dat binnenklimaat gegaan. Dus ik zou me ook zo maar voor kunnen stellen dat 
zo’n binnenklimaat ook gewoon vast onderdeel uitmaakt van bijvoorbeeld het IHP. Dus ik 
zit er eigenlijk meer naar te zoeken: is het nodig om deze motie aan te nemen om er voor
te zorgen dat het binnenklimaat in de scholen verbetert, of dat dat al een onderdeel 
uitmaakt van toekomstig beleid? Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel, meneer Van Wijngaarden. Andere leden van de raad die nog 
het woord wensen hierover? Dat is niet het geval. Dan geef ik graag het woord aan de 
wethouder met onderwijs in zijn portefeuille en dat is de heer Paas.

Wethouder Paas Dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Dank ook aan de 
insprekers voor hun instemming met het raadsvoorstel wat voorligt. Het enige wat rest is 
de motie die nu ingediend is door het CDA met betrekking tot het binnenklimaat van de 
scholen. Ja, alles wat gezegd wordt - soms maai ik het gras voor de voeten weg van de 
heer Pauw van PRO Sliedrecht en soms doet hij dat voor mij, maar inderdaad is het 
correct dat de schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn om het binnenklimaat op orde te 
hebben, om het schoolgebouw te onderhouden. De gemeente is verantwoordelijk voor 
het opzetten van een schoolgebouw. Maar gezien de motie zie ik daar, wat dat betreft, 
geen kwaad in omdat het een verzoek is aan het college om samen met de 
schoolbesturen een nulmeting naar het binnenklimaat uit te laten voeren, ieder neemt 
zijn eigen rol en verantwoordelijkheid en dat in het IHP als objectieve informatie op te 
nemen. Daarmee wil ik ook gelijk antwoord geven op de vraag van de heer Van 
Wijngaarden van de VVD. Het is eigenlijk een overbodige motie, omdat wij op dit moment
bezig zijn met uitgangspunten die we willen gebruiken voor het integraal 
huisvestingsplan wat we in 2023 opstellen, ook samen met de scholen en daar is dit ook 
een standaard onderdeel van.

De voorzitter Dank u wel. De heer Pauw heeft een vraag. Gaat uw gang.

De heer Pauw Die moet ik heel snel in mijn hoofd even wijzigen, voorzitter, door de 
laatste zin die de heer Paas uitspreekt. Want we krijgen dus volgend jaar een IHP en daar 
is al overleg over, dus de motie is overbodig. Maar het probleem voor ons zit er in dat als 
je gaat zeggen wat hier staat in deze motie, je verwachtingen gaat scheppen. Want 
inderdaad, het werd al aangegeven door het CDA: het is nogal een probleem. Daar 
hebben we jarenlang overheen gekeken; toen kwam corona en toen werd het ineens 
helder. Het is nog niet opgelost, maar straks kost het misschien wel een miljoen. En toch, 
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als je met een nulmeting begint, dan ga je wel verwachtingen scheppen richting de 
schoolbesturen, die er, als ik me niet helemaal vergis, er gewoon geld voor krijgen via de 
Lumpsum financiering. Dan word ik wel heel erg bang dat dan vervolgens onze kant op 
gekeken wordt van, nou ja, je bent bij dat plan betrokken, je mag het ook gaan betalen. 
Misschien daar nog even een korte reflectie op van het college, voorzitter.

De voorzitter Dank u wel. De heer Paas.

Wethouder Paas Dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Het is correct wat de 
heer Pauw zegt als het gaat over de verdeling van de financiën en wie waar voor 
verantwoordelijk is. Tegelijkertijd is er ook echt onduidelijkheid over en met name als het 
gaat over oudere gebouwen, wie verantwoordelijk is voor de renovatie. Om een 
voorbeeld te geven en dat werd ook net genoemd met betrekking tot de 
coronapandemie: er is toen een regeling opengesteld door het Rijk voor ventilatie op 
scholen, om 30% tegemoetkoming. Ze hebben daar bij gezegd: scholen zoeken het 
vervolgens zelf maar uit met de gemeente, daarmee een grijs gebied makend wie er nou 
verantwoordelijk voor is. Tot op heden heeft het college zich op het standpunt gesteld 
conform de wetgeving, die zegt dat de scholen daarvoor verplicht zijn. We hebben 
gezegd van, voor de ventilatie en ook voor die overige 70% zullen de scholen aan de bak 
moeten. In het IHP zeggen we natuurlijk wel iets over hoe we naar scholen kijken. Niet 
alleen naar bestaande scholen, maar ook naar scholen die op de nominatie staan om in 
aanmerking te komen voor een renovatie of voor vervangende nieuwbouw of zelfs voor 
nieuwbouw. Het is natuurlijk logisch dat je dan ook opschrijft in die scholen aan welke 
normen nieuwbouw of vervangende nieuwbouw zou moeten voldoen, wanneer en wie 
verantwoordelijk is voor de renovatie en hoe we dus ook omgaan met het verschijnsel 
frisse scholen. En ik ben het helemaal met de heer Pauw eens, meneer de voorzitter, het 
besluit daarover moeten we af laten wachten totdat we het IHP bespreken, want dan 
kunnen we zien wat de volledige financiële impact is van alle keuzes die gemaakt 
worden. 

De voorzitter Dank u wel, meneer Paas. Mevrouw Kraaijeveld, gaat uw gang.

Mevrouw Kraaijeveld Dank u, voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen dat hij de motie al
uitvoert en de motie is dus overbodig, dus we zullen hem intrekken.

De voorzitter Dank u wel. De motie op stuknummer M22.1 is ingetrokken en maakt geen
onderdeel meer uit van de beraadslaging. Dank u wel, meneer Paas. Er zijn geen andere 
vragen meer; ook geen andere vragen gesteld. Daarmee zijn we gekomen aan het einde 
van de beraadslaging. Tenminste, dat mag ik denk ik wel concluderen. Dat is het geval en
kunnen we overgaan tot stemming over de uitbreiding van de Prins Willem-
Alexanderschool, locatie Professor van der Waalslaan. Wenst één van de leden nog een 
stemverklaring af te leggen over dat onderwerp vooraf? Dat is niet het geval. Wenst één 
van de leden stemming? Dat is niet het geval. Dan is dit besluit met algemene stemmen 
genomen. Aldus besloten. 

23. SOC – MINIMABELEID – GEMEENTE SLIEDRECHT 
De voorzitter Wij gaan over tot agendapunt 23. Misschien even voor uw beeldvorming. 
Ik heb het voornemen eigenlijk na dit onderwerp even een korte schorsing ook in te 
lassen om even de benen te strekken en u de gelegenheid te geven om eventueel intern 
in uw fracties te beraadslagen over de mogelijke moties die nog worden ingediend, later 
in de vergadering, maar we gaan eerst dit onderwerp afhandelen en dan een korte 
schorsing inlassen. We gaan over naar agendapunt 23 en is dat is het minimabeleid van 
de gemeente Sliedrecht. Ook dat is besproken op 28 november, uitgebreid besproken en 
als debatstuk geagendeerd. Er zijn geen openstaande technische vragen meer, maar er 
zijn wel vier leden die hebben aangegeven hier het debat over te willen voeren. De heer 
De Ruijter, mevrouw Visser, de heer Brandwijk en mevrouw Dubbeldam-Van Beest. Ik 
geef allereerst het woord aan de heer De Ruijter van de SGP-ChristenUnie. Gaat uw gang,
meneer De Ruijter.
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De heer De Ruijter Dank u, voorzitter en excuses voor mijn stemgedrag; dan doel ik op 
het gedrag van mijn stem. Die wil niet helemaal, maar ik ga mijn best doen. Na twee 
beeldvormende en een oordeelsvormende vergadering beslissen we vandaag als raad 
over de toekomst van het minimabeleid van Sliedrecht. Een dossier waarin de Sociale 
Dienst Drechtsteden, de diverse partners binnen het Armoedeplatform en de ambtenaren
en het college van Sliedrecht niet over één nacht ijs zijn gegaan. Wat de SGP-
ChristenUnie betreft ligt er een voorstel voor ons dat op een knappe manier een 
evenwicht heeft gevonden. Enerzijds wordt bestaand beleid grotendeels voortgezet en 
anderzijds wordt ook volop aandacht besteed aan de diverse crisissen, waarvoor ons land
en ook ons dorp zich geplaatst zien. Fijn dat we op deze manier ook een steun in de rug 
kunnen bieden aan hen voor wie werk en inkomen geen vanzelfsprekendheid is. Toch 
bleef er voor onze fractie één pijnpunt over in het voorgestelde beleid: de invoering van 
de vermogenstoets voor het SMS Kinderfonds. Wat de SGP-ChristenUnie betreft gaat die 
vermogenstoets van tafel en ik ben blij om te kunnen zeggen dat die visie gedeeld wordt 
met de andere vijf fracties in de raad. Samen met hen willen we dan ook een 
amendement indienen om de vermogenstoets te laten vervallen en daarvoor hebben we 
uiteraard een aantal redenen, die ook terug te vinden zijn in de toelichting bij het 
amendement. Zo zijn er door stichting Leergeld Drechtsteden diverse bedenkingen geuit 
bij het invoeren van de vermogenstoets en dan gaat het om vragen als: is het haalbaar, 
wat voor gevolgen heeft het voor de bestaande deelnemers die volgens de nieuwe regels 
buiten de boot zouden vallen en gaat het hier niet om een onwenselijk signaal wat we 
zouden afgeven op het moment dat we de vermogenstoets zouden invoeren? Daarbij 
weegt het voor onze fractie, voor de SGP-ChristenUnie, maar ook voor de mede-indieners 
extra zwaar dat dit beleid weliswaar het vermogen van de ouders, maar daadwerkelijk de
deelnemende kinderen raakt. Want voor deze kinderen kan het invoeren van de 
vermogenstoets betekenen dat de ouders een beslissing moeten maken om hen van een 
vereniging af te halen. Vandaar ons voorstel om de regeling niet aan te passen ten 
opzichte van het huidige beleid en de vermogenstoets dus niet in te voeren. Ik dien dit 
amendement in, samen met de heer Van Wijngaarden, mevrouw Visser, mevrouw 
Kraaijeveld, mevrouw Dubbeldam en de heer Brandwijk. Ik heb eventueel ook een dictum
wat ik kan voorlezen, als u dat op prijs stelt?

De voorzitter Gaat uw gang.

De heer De Ruijter We stellen voor beslispunt 1 van het concept raadsbesluit te wijzigen
als volgt. In te stemmen met het Minimabeleid van de gemeente Sliedrecht (bijlage 1) 
met dien verstande dat onder bijlage 5, Voorziening scenario Sliedrecht - dan komen er 
wat bullet points en dan gaat het om een zin die wordt gewijzigd: ‘voor alle voorzieningen
geldt dat een vermogenstoets wordt toegepast, behalve voor de collectieve 
zorgverzekering voor minima.’ Dat wordt dan gewijzigd in: ‘voor alle voorzieningen geldt 
dat een vermogenstoets wordt toegepast behalve voor de collectieve zorgverzekering 
voor minima en het SMS Kinderfonds.’ Punt 2: vermogensgrens in de tabel SMS 
Kinderfonds onder scenario Sliedrecht op pagina 23, wordt gewijzigd in ‘geen’ en de tabel
onder bijlage 6 Financiën scenario Sliedrecht wordt aangepast ‘rekening houdend met het
schrappen van de vermogenstoets bij het SMS Kinderfonds in bijlage 5’. 

De voorzitter Dank u wel, meneer De Ruijter. Daarmee heeft u een amendement 
ingediend, mede namens vijf andere fracties. Het amendement krijgt stuknummer A23.1 
en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Dank u wel. Gaat u verder met uw betoog. 

De heer De Ruijter Ik was voor nu zover.

De voorzitter Dank u wel. Dan nodig ik u uit om weer te gaan zitten en nodig ik 
mevrouw Visser uit om het woord te voeren namens de fractie van PRO Sliedrecht.

Mevrouw Visser Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we kunnen een debat van twee weken
geleden waar we meer dan een uur met elkaar over het minimabeleid gesproken hebben,
helemaal overdoen. Alleen, ik denk dat dat weinig zin heeft. Sommige fracties hadden de 
stellingen betrokken, het college had een stelling betrokken en ook onze fractie had een 
stelling betrokken. Afgelopen dagen hebben we fors overleg gevoerd met de PvdA en wij 
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zijn tot de conclusie gekomen dat het argument van het college om het Persoonlijk 
Minima Budget vast te stellen op 35% in plaats van 45%, maar wel met dien verstande 
dat gezinnen met oudere kinderen dan € 100,- extra krijgen, voor ons niet toereikend is. 
Dat is ook de reden waarom we een amendement indienen om het Persoonlijk Minima 
Budget percentage van 35 naar 45% op te hogen. In de eerste berekening in de 
beantwoording zou het € 36.000,- kosten. Toen hadden we het staatje op bladzijde 26, 
bijlage 6 en toen zou het rond de € 44.000,- kosten. We hebben inmiddels op vrijdag nog 
een memo gekregen van de wethouder ‘het wordt nog iets meer’, maar we zijn maar 
uitgegaan van de informatie zoals in de bijlage bij het raadsbesluit hoort. De overweging 
voor onze fractie is dat een bedrag van € 44.000,- op een begroting van 83 miljoen altijd 
te vinden zal zijn. We nemen daarom ook in de toelichting op dat die € 44.000,- gewoon 
gevonden kan worden en verantwoord kan worden in de eerste Turap 2023. En voor de 
jaren daarna, waar in de bijlage 6 een positief saldo stond vanaf 2024, dit gewoon te 
verwerken in volgende begrotingen. En, voorzitter, we kunnen er lang en kort over 
praten, maar dit is gewoon het amendement wat ik namens mijn fractie en de PvdA in ga 
dienen. 

De voorzitter U wilt het nu indienen en concreet vraagt u om het besluit te wijzigen. Het 
voorgestelde besluitpunt 1, met de tekst?

Mevrouw Visser Bij punt 5: hoogte toeslag in de tabel Persoonlijk Minima Budget onder 
scenario Sliedrecht op pagina 22, het percentage van 35% wordt gewijzigd in 45%. De 
tabel onder bijlage 6 Financiën scenario Sliedrecht wordt aangepast, rekening houdend 
met de voorgenoemde wijziging van 35 naar 45%.

De voorzitter Dank u wel.

Mevrouw Visser Alstublieft.

De voorzitter Dan krijgt dit stuk amendement A23.2, het is ingediend door de leden 
Visser en Dubbeldam-Van Beest en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Zijn er 
nog vragen van andere leden over dit ingediende amendement? Dat is het geval. De heer
De Ruijter, gaat uw gang.

De heer Ruijter Dank u, voorzitter. Laat ik vooropstellen: ik vind het echt een sympathiek
amendement. Want je zou eigenlijk zeggen van: ja, waarom zou je dit nu niet doen? Toch 
meen ik, voorzitter, dat het daar twee weken geleden ook al even over gegaan is en dat 
het college hier bij monde van de heer Paas antwoord op heeft gegeven. Ik zou toch wel 
van mevrouw Visser nog even een korte reflectie willen horen van waarom dat dan niet 
afdoende is, aangezien ik hier een lijstje heb staan met toch wel een aantal punten die 
het college heeft ingebracht; die ook te vinden zijn in de rapportage van het Nibud, onder
andere ook in een toename van de armoedeval die we zouden veroorzaken op het 
moment dat we van 35 naar 45% gaan. Ik krijg eerlijk gezegd de indruk dat mevrouw 
Visser hier nu even gemakshalve overheen stapt, maar ik kan me natuurlijk vergissen. 

De voorzitter We gaan het horen, dank u wel. Mevrouw Visser.

Mevrouw Visser Volgens mij, voorzitter, over de doelgroep waar we het over hebben en 
die gebruik zullen maken van deze regeling, stapt mevrouw Visser nooit gemakshalve 
ergens overheen. Ik heb de memo nu even voor me gepakt die we van het college 
hebben gekregen, afgelopen vrijdag en daar staat een zin in waar ik dan wel op aansla. 
‘Uit de Minima Effect rapportage wordt duidelijk dat de hoogte van 35% volstaat om te 
voldoen aan de kosten uit het basispakket’. En ik ben het eens met iedereen die zegt: 
werk is het beste medicijn. Maar er is een groep, die werkt nu niet en die gaat niet 
werken en dan is het voor mijn fractie onvoldoende dat we ze voldoende geven voor een 
basispakket. Ieder mens heeft in zijn leven recht op een beetje geluk en soms wat 
extra’s. Derhalve hou ik dit amendement staande.

De voorzitter Dank u wel. Meneer De Ruijter in tweede instantie.
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De heer De Ruijter Met gemakshalve over iets heen stappen bedoel ik voornamelijk dat 
mevrouw Visser hier het amendement brengt met toch een beetje een stukje 
vanzelfsprekendheid, met weinig inhoudelijke argumentatie in de toelichting. Maar goed, 
dat zij zo. We kunnen het er inderdaad lang of kort over hebben; qua werk zouden wij het
ontzettend mooi vinden op het moment dat we juist meer zouden inzetten op 
mogelijkheden om mensen aan het werk te helpen en ook juist mensen met een 
beperking in deze groep passend werk te bieden. Wat ons betreft moeten we ook niet 
vergeten dat er in deze categorie ook al gewoon de nodige maatregelen zijn getroffen 
met de energietoeslag.

De voorzitter Voordat u een hele inbreng gaat leveren: heeft u nog een vraag aan 
mevrouw Visser? Want u was met een interruptie bezig. 

De heer De Ruijter Ja, wat ons betreft is het nog niet helemaal duidelijk waarom nu, zeg 
maar, de inbreng van het college niet voldoende is. 

De voorzitter Dank u wel. Heeft mevrouw Visser nog behoefte om daar op te reageren?

Mevrouw Visser Voorzitter, volgens mij hebben we het er vorige keer meer dan een uur 
over gehad. Toen was één van de argumenten van het college alleen maar het Nibud en 
ja, als de fractie van de SGP-ChristenUnie ontvankelijk is voor de inbreng van het college, 
prima; wij zijn het niet. We hebben er toen een uur over gemat met de wethouder en we 
kwamen er niet uit. De enige oplossing die er dan nog is, is een amendement invoeren en
volgens mij heb ik net heel duidelijk gezegd dat wij vinden dat ieder mens recht heeft op 
soms een heel klein beetje extra.

De voorzitter U heeft er toen een uur een goed debat over gevoerd. Ik zie dat er ook 
nog een vraag is van mevrouw Kraaijeveld. Mevrouw Kraaijeveld aan mevrouw Visser.

Mevrouw Kraaijeveld Dank u, voorzitter. Ik vraag me af welke doelgroep dit precies is?

De voorzitter Dank u wel. Mevrouw Visser. 

Mevrouw Visser Voorzitter, iedere inwoner van Sliedrecht met een inkomen tot maximaal
110% van het wettelijk sociaal minimum mag een beroep doen op het Persoonlijk Minima 
Budget. Dat is de doelgroep, mevrouw Kraaijeveld.

De voorzitter Mevrouw Kraaijeveld.

Mevrouw Kraaijeveld Is goed een basis, of is genoeg het basispakket?

De voorzitter Mevrouw Visser.

Mevrouw Visser Voorzitter, ik heb alle stukken gelezen en voor mensen met oudere 
kinderen is dat wat we nu verstrekken aan bijstand en Persoonlijk Minima Budget zelfs 
nog onvoldoende. Die komen € 11,- per maand tekort en we geven ze € 100,- per jaar. 
Dus, zegt u het maar, of het voldoende of goed is.

De voorzitter Dank u wel. Ik kijk naar de volgende spreker die is aangemeld en dat is de 
heer Brandwijk namens de fractie van Slydregt.NU.

De heer Brandwijk Dank u wel, meneer de voorzitter. Als fractie waren wij voornemens 
een motie in te dienen. Die ging om het aantal, nadat we bericht hadden ontvangen over 
het verkrijgen van giften, waar die grens dan lag. We konden het zelf slecht vinden. De 
wethouder gaf ook toe dat het niet helemaal makkelijk te vinden was, maar voor de 
inwoners en daarom zullen we geen motie indienen, maar ik wil het toch ook even hier 
gezegd hebben voor alle inwoners die luisteren. Het zat gisteren tot een bedrag van € 
1200,- in een kalenderjaar en aan alleenstaanden worden vrijgelaten en giften tot een 
bedrag van € 1700,- in een kalenderjaar aan alleenstaande ouders, echtparen of 
belanghebbenden met een gezamenlijke huishouding worden vrijgelaten. Dus het is 
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mogelijk voor mensen om giften te ontvangen. Daarbij zal ik ook even reageren op de 
twee amendementen die zijn ingediend.

De voorzitter Een amendement en een motie.

De heer Brandwijk Eén amendement en een motie dan, excuus. Hier stonden ze als 
twee amendementen.

De voorzitter Oh nee, twee amendementen. Gaat uw gang.

De heer Brandwijk Wel twee amendementen? Het eerste amendement dienen we mede 
in, dus daar zijn we voor en ook het amendement van PRO Sliedrecht en PvdA, Persoonlijk
Minima Budget verhogen naar 45% van de uitkeringsnorm zullen wij steunen. 

De voorzitter Dank u wel. Dank u wel voor uw inbreng. Dan tenslotte in deze ronde geef 
ik het woord aan mevrouw Dubbeldam en ik zie dat de heer Van Wijngaarden ook nog het
woord wenst. Mevrouw Dubbeldam namens de PvdA-fractie, gaat uw gang.

Mevrouw Dubbeldam Dank u, voorzitter. Voorzitter, ook ik ga niet het hele debat 
herhalen wat we de vorige keer gedaan hebben, maar wat ik wel graag nog even wil 
aanstippen is dat ik enorm blij ben dat we het amendement vandaag kunnen indienen, 
samen met PRO Sliedrecht en dat ik daar nog even aan toe wil voegen dat het advies van
Sociale Dienst Drechtsteden aangeeft dat het Persoonlijk Minima Budget bijdraagt aan 
het versterken van de financiële positie van de brede doelgroep huishoudens die 
langdurig op een inkomen op minimumniveau zijn aangewezen en dat het bij uitstek een 
instrument is om te voorkomen dat mensen met een langdurig laag inkomen door 
financiële tegenvallers direct in de problemen komen. En als ik dan de memo lees van het
college, dan zie ik dat er als doel gesteld is dat de minima voorzieningen een lokaal 
vangnet zijn. En dan onderschrijf ik wat mevrouw Visser ook net al aangaf: als we dan 
puur kijken naar dat het alleen een basispakket is, dan vraag ik mij af: dan is het niet 
voldoende om daarbij ook financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Tot zover.

De voorzitter Dank u wel, mevrouw Dubbeldam en dan geef ik tenslotte in deze ronde 
van de raad het woord aan de heer Van Wijngaarden namens de VVD-fractie.

De heer Van Wijngaarden Dank u wel, voorzitter. Ook een reactie op het ene 
amendement wat net nog is ingediend, want het andere amendement dienen wij mee in. 
Dus dat gaat dan over het amendement dat PRO Sliedrecht indient. Eigenlijk twee dingen.
Ik ben het ook gewoon eens met de woorden van de heer De Ruijter dat ik de toelichting 
inderdaad nogal summier vind. We gaan het doen omdat het kan; dat is blijkbaar wat er 
staat. Ik vind, de hele argumentatie, die ontbreekt in mijn beleving ook. Daarnaast is er 
ook nog een stukje financiële onderbouwing die ik hier in mis. Bovendien kunnen wij ons 
gewoon vinden in de argumentatie van het college. Nee, zoals het er nu uitziet, 
voorzitter, gaan wij dit amendement niet steunen. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel. U maakt nog een voorbehoud, want u wilt ook graag het 
college nog horen. Zijn er nog andere leden die het woord wensen in de eerste termijn 
van de raad? Dat is niet het geval. Dan gaan wij over naar de eerste termijn van het 
college en geef ik graag het woord aan de portefeuillehouder, de heer Paas.

Wethouder Paas Dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Ik ben blij, om dat 
maar als eerste te zeggen, dat er eigenlijk brede instemming is voor het voorstel wat er 
nu ligt en dat slechts op twee punten de raad in ieder geval voorstellen indient om dat te 
veranderen. Ik wil me ook even beperken tot die twee amendementen die zijn ingediend. 
Met betrekking tot het amendement als het gaat over de vermogenstoets: dan kan ik niet
anders, meneer de voorzitter, om dat oordeel gewoon aan de raad te laten daarover. Dan
is, denk ik, het belangrijkste amendement wat ingediend wordt, of althans waar nog 
vragen over zijn, de 35% Persoonlijk Minima Budget of 45% Persoonlijk Minima Budget. Ik
wil eigenlijk beginnen, en dat zal u niet verrassen, om het amendement te ontraden, 
gezien de informatie die we hebben gegeven. Ik wil ook toch iets rechtzetten. Want er 
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wordt nu gezegd en dat gaf mevrouw Dubbeldam-Van Beest van de PvdA aan, dat het 
niet voldoende is om tegenvallers op te vangen. Juist het minimabeleid hebben we er op 
ingericht om juist daar wel mogelijkheden voor te bieden. De effectrapportage die in 
2021 is uitgevoerd, heeft aangegeven dat het net voldoende is, met uitzondering voor de 
gezinnen met kinderen. In ons voorstel doen we daar een reparatie voor, voor € 100,-. 
Maar daarnaast heeft de landelijke overheid die ook primair verantwoordelijk is voor de 
bijstand, gezegd: alle uitkeringen en het minimum loon gaan met 10% omhoog. Dus de 
bijstandsuitkering gaat met 10% omhoog. Wij zeggen: 35% van het Persoonlijk Minima 
Budget is ook van die bijstandsuitkering; dat gaat daarmee ook 10% omhoog. Dus er is 
op dit moment geen aanleiding om aan te nemen dat het niet voldoende is. Daarbij komt 
dat het oorspronkelijk alleen voor het basispakket is; dat gaat over de energie. Daarvoor 
heeft het Rijk ook gezegd: we gaan er een extra uitkering voor geven, de energietoeslag. 
Binnen de Drechtsteden hebben we gezegd: dat doen we niet alleen tot de 120% wat het 
Rijk doet, maar we keren ook nog een extra toeslag uit voor de groep 120 tot 130% en 
wat daarbij belangrijk is, is dat ook in die wetgeving het Rijk heeft gezegd dat de 
bijzondere bijstand ook gaat gelden voor de energiekosten. Dus op het moment dat 
mensen tegenvallers hebben - voorheen gold de energierekening niet als tegenvaller, 
maar nu mogen ze met tegenvallers gewoon naar het Bonkelaerhuis komen, naar de 
Sociale Dienst Drechtsteden, om een beroep te doen op de bijzondere bijstand, om op die
manier ook incidentele tegenvallers op te vangen. Dus wat dat betreft, meneer de 
voorzitter: nogmaals ontraad ik dit amendement, omdat wij met dit pakket aan 
maatregelen volgens ons een voorstel hebben gedaan voor een voldoende vangnet.

De voorzitter Dank u wel. Mevrouw Visser heeft nog een vraag aan u, meneer de 
wethouder. Mevrouw Visser.

Mevrouw Visser Voorzitter, ik zit even te luisteren. We hebben het nu over een lokaal 
minimabeleid en dat gaat over de doelgroep voor mensen met een wettelijk sociaal 
minimum tot 110%. En dan is het hartstikke leuk, want het gaat over een lokaal beleid, 
dan is het hartstikke leuk dat de wethouder in zijn argumentatie om iets te ontraden 
Rijksregelingen erbij haalt, met een energietoeslag die ook maar een bepaalde beperking
heeft, want we weten niet hoe lang die doorloopt. Want daar krijgt u van het Rijk gewoon 
geld voor. We gaan nu een minimabeleid vaststellen voor een langere periode, want die 
gaan we echt niet ieder jaar herzien. Dat hoeft van onze fractie ook helemaal niet. En dan
spijt het me echt dat Rijksregelingen zoals eenmalige energietoeslagen gebruikt worden 
door het college als een argumentatie om het lokale beleid niet aan te passen. Het mag 
hè? Het college mag een standpunt innemen en een coalitie mag dat volgen. Prima. Maar
het gaat er nog steeds om dat wij een lokaal beleid voor langere termijn vaststellen. Dat 
is de reden waarom ik het jammer vind dat de wethouder de dempende werking van het 
besluit laat afhangen van Rijksregelingen.

De voorzitter Dank u wel. De wethouder.

Wethouder Paas Meneer de voorzitter, ik vind het een enigszins omgekeerde redenering.
Want het Rijk is primair verantwoordelijk voor bestaanszekerheid en daarvoor is de 
bijstand. Ik ben superblij en trots - we kunnen af en toe misschien mopperen op het Rijk, 
maar ik ben blij en trots op het Rijk die heeft gezegd van: we zien een bepaalde inflatie, 
het is tijd om het minimumloon met 10% te verhogen en daarmee ook de 
bijstandsuitkeringen. Daar bovenop doen wij lokaal iets, maar dat is echt daar bovenop. 
Dus het is niet het minimabeleid, het is niet beredeneerd vanuit lokaal en we hebben 
niets te maken met wat het Rijk doet. Nee: het Rijk is primair verantwoordelijk voor de 
bestaanszekerheid. Dat moeten we wat mij betreft ook gewoon zo laten en die 
verantwoordelijkheid nemen ze gelukkig ook.

De voorzitter Dank u wel. Wenst één van de leden nog het woord in de tweede termijn? 
Dat is niet het geval. Dan zijn we gekomen aan het einde van de beraadslaging en 
kunnen we overgaan tot stemming. We gaan allereerst stemmen over de 
amendementen. Wenst één van de leden een stemverklaring af te leggen bij 
amendement A23.1? Voor de helderheid: dat is het amendement over de 
vermogensgrens, SMS Kinderfonds. Dat is niet het geval. Wenst één van de leden 

27



daarover stemming? Dat is ook niet het geval. Dan is het amendement met algemene 
stemmen aangenomen. 
Dan gaan we over tot het amendement A23.2 over het verhogen van het Persoonlijk 
Minima Budget naar 45%. Wenst één van de leden daar een stemverklaring over af te 
leggen? Dat is het geval. De heer De Ruijter namens de SGP-ChristenUnie, gaat uw gang. 

De heer De Ruijter Dank u voor het woord, voorzitter. Ik zat even na te denken om nog 
wat argumenten te noemen in de stemverklaring, maar die zijn eigenlijk voornamelijk al 
door de wethouder genoemd. Ik noemde net ook al de armoedeval, die voor ons echt wel 
een reden is om niet mee te gaan in dit voorstel. Dus u begrijpt dat we bij dit 
amendement als fractie van de SGP-ChristenUnie tegen zullen stemmen. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring willen 
afleggen bij dit amendement? Dat is niet het geval. Dan gaan wij daar over stemmen. De 
stemming over het amendement A23.2., de verhoging van het Persoonlijk Minima Budget
naar 45% is geopend en ik vraag u uw stem uit te brengen. (…) Ik vraag de heer Oostrom
nog zijn stem mondeling uit te brengen. Is hij voor of tegen dit amendement?

De heer Oostrom Voorzitter, ik ben tegen.

De voorzitter Dank u wel. Daarmee zijn alle stemmen uitgebracht en de uitslag is als 
volgt: voor dit amendement zijn 9 stemmen, tegen dit amendement 12 stemmen. 
Daarmee is het amendement verworpen. Dan gaan wij over tot stemming over het 
gewijzigde voorstel over het minimabeleid, gewijzigd met de aanname van het 
amendement A23.1. Wenst één van de leden over dit gewijzigde voorstel nog een 
stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Wenst één van de leden hierover 
stemming? Dat is ook niet het geval. Dan is het gewijzigde besluit met algemene 
stemmen aangenomen. Dan is het 21.41 uur. Ik stel voor de vergadering te schorsen tot 
21.55 uur. Dat geeft u de gelegenheid om de benen te strekken, even wat warm te 
worden en tegelijkertijd ook misschien onderling te beraadslagen over de dingen die nog 
komen gaan in deze agenda. De vergadering is geschorst tot 21.55 uur.

Schorsing 

24. FYS – AMBITIEDOCUMENT SLIEDRECHT-NOORD 
De voorzitter Aan de orde is agendapunt 24, het ambitiedocument Sliedrecht Noord. Het
ambitiedocument is al in de oordeelsvormende vergadering van 22 november uitgebreid 
besproken. Er hebben zich bij mij vijf sprekers aangemeld voor dit onderwerp. Dat zijn 
mevrouw Dubbeldam, de heer Van Urk, de heer Prins, de heer Verheul en de heer 
Jongeneel. Zijn er nog anderen die zich daar aan willen toevoegen? De heer Van Rossum 
wil ook graag het woord voeren over dit onderwerp.

De heer Van Rossum Even kort, voorzitter. Ik had me al aangemeld als stemverklaring, 
maar die kan ook gelijk inbrengen als eerste, maar in het debat en dan kan die daarna 
weggestreept worden. 

De voorzitter Fijn. Dan gaan wij luisteren in eerste termijn allereerst naar mevrouw 
Dubbeldam-Van Beest namens de PvdA-fractie. Gaat uw gang.

Mevrouw Dubbeldam Dank u, voorzitter. Voorzitter, tijdens de oordeelsvormende 
vergadering van 28 november heb ik al uitgebreid gesproken over het ambitiedocument 
Sliedrecht Noord. Ik wil nogmaals benadrukken dat voor de fractie van de PvdA 
Sliedrecht, Sliedrecht Noord geen prioriteit heeft, maar dat tijden veranderen en dat we 
daarom soms andere keuzes moeten maken. Tijdens de oordeelsvormende vergadering 
hebben wij het ambitiedocument boterzacht genoemd, omdat het document nog altijd bij 
te sturen is. We hebben naar aanleiding van dit raadsbesluit kanttekeningen geplaatst, 
vragen gesteld en vanavond zullen we dan toch een besluit moeten nemen. En wat voor 
besluit neem je dan? Wat kan je besluiten voor een ambitiedocument? Het zijn geen 
feiten, het zijn ambities en die mag je nastreven. Is de vraag of wij die ambities van het 
college kunnen onderschrijven: dat antwoord is ja, maar nog steeds met een kritische blik
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van de PvdA als het gaat om betaalbare woningen, woningen voor starters en sociale 
huurwoningen. Tot zover.

De voorzitter Dank u wel, mevrouw Dubbeldam. Dan geef ik graag het woord aan de 
heer Van Urk namens de SGP-ChristenUnie-fractie.

De heer Van Urk Voorzitter, dank voor het woord. Vanavond nemen wij als raad een 
besluit over het ambitiedocument Sliedrecht Noord. Als fractie van de SGP-ChristenUnie 
kunnen wij ons daarin vinden, in dit document. Dit document laat naar onze mening een 
mooie en goede ambitie zien waar wij als fractie zeker achter staan. Met name 
duurzaamheid komt in allerlei facetten voor, maar ook de participatie is terug te vinden in
dit stuk. De inbreng van de heer Lugthart bevestigt de nut en noodzaak daarvan, 
waarvoor dank. Voorzitter, in de oordeelsvormende vergadering van 22 november 
hebben wij als fractie al onze redenen kenbaar gemaakt en willen we het daarbij ook 
laten. Wij kijken uit naar het vervolg van dit project en de documenten die binnen dit 
onderwerp nog naar ons toe zullen komen. Dank u wel. 

De voorzitter Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan de heer Prins namens de 
CDA-fractie. Gaat uw gang.

De heer Prins Dank u wel, voorzitter. Ik had me ook aangemeld voor een stemverklaring.
Ik ga hem gewoon voorlezen. In de komende jaren kan er nog veel in de wereld 
veranderen. Het CDA Sliedrecht gaat er vanuit dat er in de verdere planvorming 
voldoende ruimte is om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Ik denk aan 
ontwikkelingen op het gebied van woonwensen, huisartsenzorg, fietsgebruik, autobezit, 
verenigingsactiviteiten, klimaatverandering, energietransitie, biodiversiteit enzovoort. 
Laten we er met elkaar voor zorgen dat mensen het naar hun zin hebben in de nieuwe 
wijk. Ik gun iedereen in Sliedrecht Noord huisje, boompje, fietsje. Mijn fractie stemt in met
het voorgestelde besluit.

De voorzitter Dank u wel, meneer Prins. Dan geef ik graag het woord aan de heer 
Verheul voor de inbreng in eerste termijn, misschien ook wel een stemverklaring, maar 
dat mag allebei. Gaat uw gang. 

De heer Verheul Voorzitter, soms vraag ik me wel eens af: hoe heeft het een debatstuk 
kunnen worden? En vervolgens vraag ik me wel eens af: waarom heb je jezelf opgegeven 
als woordvoerder? Want voorzitter, volgens mij was onze fractie best helder tijdens de 
oordeelsvormende vergadering. We hebben mee willen denken, we hebben een aantal 
suggesties gedaan, maar ook gelijk laten weten dat het instemmen met dit document 
nog wel een stap of een brug of een fly-over te ver is. Dus het zal u en mijn collega’s dan 
ook waarschijnlijk niet verbazen dat wij vanavond niet kunnen instemmen met het stuk, 
maar toch graag op een later moment constructief blijven meedenken en praten om het 
stuk zo groen en geel mogelijk te krijgen. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel, meneer Verheul. Dan geef ik graag het woord aan de heer 
Jongeneel, namens de fractie van Slydregt.NU.

De heer Jongeneel Bedankt, voorzitter. Wij zijn erg tevreden over het ambitiedocument, 
voorzitter en daarom kunnen wij instemmen. Wij denken alleen dat het ambitiedocument 
kans van slagen heeft als er echt vol wordt ingezet op participatie. Dus: betrek alle 
belanghebbenden erbij en ook stakeholders en ja, als je een informatieavond organiseert,
doe dan geen uitnodiging vier dagen van te voren de deur uit, maar ruim op tijd. Dank u 
wel, voorzitter. 

De voorzitter Dank u wel, meneer Jongeneel. Dan geef ik tenslotte in de eerste termijn 
van de raad graag het woord aan de heer Van Rossum namens de VVD-fractie. Gaat uw 
gang. 

De heer Van Rossum Voorzitter, wat ons betreft geen herhaling van de vorige 
bespreking. De VVD is blij met dit ambitiedocument. Wij ondersteunen de noodzaak tot 

29



groei en de verstedelijkingsstrategie die er achter zit. Sliedrecht Noord is een belangrijke 
pijler binnen deze strategie. De 1.500 woningen zijn een welkome toevoeging, zeker in 
deze woningmarkt. Tegelijkertijd hebben wij natuurlijk ook nog steeds kanttekeningen. 
Participatie, het wordt net aangehaald; deze ontwikkeling inclusief de bereikbaarheid 
heeft grote impact op het dorp. Er moet continu aandacht voor zijn en misschien wel iets 
meer dan het was, want die fuss die nu ontstaat, dat is echt onnodig en moeten we 
voorkomen. Het helpt niet bij zo’n plan. Het tweede is, blijft ook boven de markt hangen: 
mag het ook? Inmiddels krijgen we geld van de minister. De minister zegt: ga maar 
bouwen. Nu de Gedeputeerde nog. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel. De heer Verheul heeft een vraag aan u, meneer Van Rossum.

De heer Verheul Voorzitter, meer dat als je je ook alweer afvraagt waarom je je hebt 
aangemeld en ga zo maar door, dan vergeet je wel eens wat. Ik zou als het mogelijk is, 
nog één vraag willen stellen aan het college voordat ze gaan reageren. Want onlangs is 
bekend geworden dat natuurlijk tijdens Smart Delta Drechtsteden waar ook de minister 
was, een aantal uitspraken zijn gedaan die door de media zijn gepubliceerd. Er zou een 
soort van toestemming zijn voor het bouwen van Sliedrecht Noord. Wellicht dat de 
wethouder nog kan reflecteren op wat nu echt de daadwerkelijke stand is van het wel of 
niet toestemming hebben van het mogen bouwen in Sliedrecht Noord. 

De voorzitter Dank u wel, meneer Verheul. Ik denk ook dat de portefeuillehouder blij zal 
zijn met het feit dat hij in ieder geval toch nog één vraag heeft, of twee dan. Ik geef graag
het woord aan de heer Spek als portefeuillehouder namens het college. Gaat uw gang.

Wethouder Spek Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk op de dag af, niet op de datum, maar 
op de dag af is het een jaar geleden dat we in deze raad met elkaar spraken over de 
uitgangspunten van het programma Ruimtelijke Vernieuwing, op 14 december 2021. En 
als we dan nu, een jaar later, er weer met elkaar over spreken is er hard gewerkt, is er 
veel gebeurd. Inmiddels is het programma uitgerold in drie projecten. Het project van 
Sliedrecht Oost is in een vergevorderd stadium. Deze week nog overleg gehad met Tablis 
om te kijken van: hoe gaan we dat binnenstedelijk doen? We verwachten binnen een paar
maanden gewoon daar overeenstemming over te hebben. Er is inmiddels ook veel 
overeenstemming bij de ontwikkelaars en bij de bedrijven die grondposities hebben aan 
de noordzijde. Ook die zullen wellicht dit jaar nog en anders begin volgend jaar met 
elkaar een intentieovereenkomst tekenen om te zeggen van: nou, datgene wat vanavond
in de raad ligt, dat ambitiedocument: we gaan eens met elkaar heel serieus kijken of we 
ook iets kunnen maken wat daar op lijkt. Inmiddels hebben we voor het project in het 
midden, om de nieuwe woonwijk te ontsluiten, een impuls gekregen van 21 miljoen. In 
één jaar tijd kan zo maar de werkelijkheid van die ambitie dichterbij komen. Hier staat 
een wethouder die terugkijkt op veel zoeken, veel tekenen, veel rekenen, veel 
koffiedrinken, maar ook met resultaten. En als ik dan vandaag uw reactie weer hoor op 
het ambitiedocument, dan ben ik blij met de steun die er uitkomt. Dan kunnen we 
daarmee ook echt verder en zullen we ook daar het komende jaar onze schouders onder 
zetten. Twee zaken die bij mij even uit uw inbreng zijn blijven hangen. Het eerste is 
natuurlijk participatie. Ook in de oordeelsvormende vergadering was dat hetgeen wat 
heel nadrukkelijk aan de orde komt. Participatie is absoluut noodzakelijk en is ook het 
aller moeilijkst. Wij hebben, toen wij te horen kregen over de subsidie, er voor gekozen 
om alle toen bekende stakeholders persoonlijk te bellen en aan te kondigen dat er nog 
voor de Kerst een bijeenkomst zou zijn waarin we met elkaar in ieder geval even kunnen 
spreken, met elkaar de zorgen en ook de vreugde kunnen delen. Dat die uitnodiging te 
laat is verstuurd, daar baal ik als een stekker van. U heeft allemaal gelijk als u zegt: zo 
hoort dat niet, maar het is gebeurd. Uiteindelijk is het wel zo, een kleine verzachtende 
omstandigheid, dat we vooral de mensen die zich al bij ons gemeld hadden, hebben 
uitgenodigd en dat we aan hen ook al hadden aangekondigd om deze bijeenkomst te 
hebben. Dus reken maar dat we ook uw opmerking daarover horen en reken maar dat wij
steeds, ook in dit proces daar onze lering uit zullen trekken. Dan de tweede. Zowel de 
VVD als PRO Sliedrecht vragen heel nadrukkelijk: wat is nu precies de status? Wat is nu 
de status van bouwen ten noorden van de A15? Daar kan ik heel duidelijk over zijn. Het 
Rijk heeft fiducie en die vindt dat daar gebouwd moet worden. Dus die subsidie is echt 
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gegeven om die 1.400 woningen en die 400 aan de zuidkant, dus die 1.880 woningen die 
wij aangevoerd hadden in onze aanvraag, die willen ze versneld neerzetten. En daar zijn 
ze ook van overtuigd dat dat het beste kan door te werken aan die verbinding, die 
verbinding die noord en zuid Sliedrecht met elkaar verbindt. Dat is het verhaal. Krijgen wij
bij de beschikking van de subsidie ook gelijk een goedgekeurd bestemmingsplan? Nee. 
Natuurlijk moeten wij gewoon met elkaar ons huiswerk doen, moeten wij een 
onderbouwing geven en moeten wij ook voldoen aan richtlijnen die er nog steeds zijn. We
merken wel dat de toon waarover met elkaar gesproken wordt, natuurlijk wel anders is. 
Het is niet zo dat er alleen maar een nee kan klinken. Wij moeten ons huiswerk doen. 
Tegelijkertijd is het gesprek met de provincie in volle gang. Wij zijn ook blij dat de 
Gedeputeerde ingegaan is op onze uitnodiging om volgende maand bij ons op 
werkbezoek te komen om zich uitgebreid te laten informeren over de plannen en daar 
zullen we ook niet alleen als gemeente acte de présence geven, maar ook zal dan 
bijvoorbeeld Tablis Wonen daarbij betrokken worden. Kortom, wij moeten ons huiswerk 
doen, maar wij zijn er van overtuigd dat ook de subsidie een heel duidelijk signaal is 
geweest van: nou, deze beweging, daar wordt in geloofd. Daar gaan we aan werken en 
dat gaan we met elkaar realiseren. Dat betekent niet dat we lui kunnen zijn. Dat betekent
niet dat wij ons best niet moeten doen om ook mensen en draagvlak en draagkracht 
daarvoor te ontwikkelen, maar we weten wel dat we gesteund zijn door een Rijksoverheid
die zegt: in deze plannen hebben wij geloof. Sterker nog, wij willen dat die wijk gebouwd 
wordt en dat dat ook redelijk snel gebeurt. Dus dat is de status van het verhaal. 
Overigens maak ik ook van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat we ons bij de 
participatie niet beperken tot de Sliedrechtse inwoners. Wij zullen daar ook bijvoorbeeld 
Wijngaarden bij betrekken. Wij hebben vandaag ook overleg gevoerd met het college van
Molenlanden. Ook daar zijn gedachten over datgene wat Sliedrecht van plan is en wij 
hebben in ieder geval afgesproken dat we ook in de eerste twee maanden van 2023 in 
het participatieproces heel nadrukkelijk die, hoe heet die, niet de actiegroep 
Wijngaarden, maar de klankbordgroep Wijngaarden erbij zullen betrekken. Kortom, met 
de steun die ik ook nu in de raad ervaar, zullen wij met volle kracht doorgaan en zullen 
wij hard werken om ook in het komende jaar dit plan weer dichterbij te brengen. Volgens 
mij heb ik alle vragen beantwoord. 

De voorzitter Ja, dank u wel, meneer Spek. Ik kijk even of er nog in tweede termijn 
behoefte is aan een inbreng. De heer Prins, gaat uw gang.

De heer Prins Dank u wel. Ik had toch nog een vraagje. De heer Spek heeft allerlei mede 
overheden genoemd: het Rijk. Het Rijk wil versneld woningen bouwen. De provincie, daar 
is overleg mee. Het college van Molenlanden is mee gesproken. Wordt er ook gesproken 
met het Waterschap Rivierenland? Want dat is natuurlijk ook een belangrijke speler in dit 
gebied.

De voorzitter Dank u wel. Zijn er nog andere vragen vanuit de raad in de tweede 
termijn? Dat is niet het geval. De heer Spek, gaat uw gang. 

Wethouder Spek Ik ben blij dat u daar nog even naar vraagt, want ook daarmee zijn we 
heel nadrukkelijk in gesprek. Ik geloof dat het anderhalve week geleden is dat wij breed 
bestuurlijk overleg hadden met niet alleen de gebruikelijke mensen waar wij jaarlijks mee
spreken, namelijk het Heemraad en onze accountmanager of beleidsmedewerker die ook 
Sliedrecht in zijn portefeuille heeft, maar ook de dijkgraaf was gekomen. Wij hebben daar 
ook alle gelegenheid genomen om onze plannen toe te lichten. Zij hebben natuurlijk wel 
een hele andere rol in dit verhaal. Zij moeten natuurlijk ook toestemming geven, maar zij 
stellen zich ook op het standpunt: wij moeten mede mogelijk maken. Dat is een hele 
prettige houding die zij hebben. Zij kunnen ons adviseren en wij hebben heel nadrukkelijk
ook gevraagd, ook in het kader van dat wij water en bodem ook een leidend principe 
vinden in de ontwikkeling van die wijk, dat wij met hen hun deskundigheid natuurlijk 
proberen te krijgen. Zij zullen ook met ons meedenken en daartoe zal er ook periodiek 
overleg zijn over dit thema. Dus wat dat betreft: ook het Waterschap is daar heel 
nadrukkelijk bij betrokken. 
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De voorzitter Hartelijk dank voor uw antwoord. Daarmee zijn we gekomen aan het einde
van de beraadslaging over het onderwerp ambitiedocument Sliedrecht Noord en kunnen 
we overgaan tot stemming. Wenst één van de fracties nog een stemverklaring af te 
leggen voordat we gaan stemmen? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen over het 
voorliggende ambitiedocument Sliedrecht Noord en ik vraag u uw stem uit te brengen 
daarover. (…) De heer Ippel mag het mondeling doen. Dat voorrecht heeft hij deze keer. 

De heer Ippel Voor.

De voorzitter De heer Ippel stemt voor het voorliggende besluit. Daarmee zijn alle 
stemmen uitgebracht en hebben 5 leden tegen en 16 leden voor het vaststellen van het 
voorliggende ambitiedocument gestemd. Daarmee is het vastgesteld. Aldus besloten. 

25. M25.1 - MOTIE VREEMD AAN DE ORDE - PRO SLIEDRECHT EN CDA - ENERGIE 
EN BEWEGEN 
De voorzitter Daarmee gaan wij over naar - het gaat warempel snel, beste mensen, 
beste leden van de raad. Dat is geen doel in zichzelf, maar het is wel fijn. Dan gaan wij 
over naar de ingelaste agendapunten. Een drietal ingelaste agendapunten, moties 
vreemd aan de orde van de dag. De eerste is agendapunt 25 en mevrouw Visser heeft 
behoefte om bij dat onderwerp een motie in te dienen. Ik geef graag het woord aan 
mevrouw Visser.

Mevrouw Visser Dank u wel, voorzitter. Net voor aanvang van deze vergadering heeft de 
CDA-fractie aangegeven deze motie mede in te willen dienen, dus dat eerst even gezegd 
hebbende. Op 28 november heeft mijn fractievoorzitter namens mij een aantal vragen 
gesteld bij het agendapunt Mondelinge vragen en dat ging over sportverenigingen en 
organisaties in Sliedrecht met een eigen locatie. Wethouder Paas heeft die vragen 
beantwoord en we hebben ze nog eens even teruggeluisterd. Zonder daar een 
kwalificatie aan te geven: de beantwoording kwam bij de fractie van PRO Sliedrecht 
enigszins vrijblijvend over. ‘Mensen konden zich melden. We weten wel wie er een eigen 
locatie heeft, maar we hebben dat niet geïnventariseerd. We kennen de 
energiecontracten van de diverse partners niet.’ Vandaar dat wij toch gemeend hebben 
een motie vreemd aan de orde van de dag in te willen dienen vanavond. Er ligt een 
aantal overwegingen aan ten grondslag en die overwegingen zijn: Sport en bewegen is 
één van de pijlers van de coalitieakkoord en het collegewerkprogramma 2022–2026; de 
wethouder heeft in de beantwoording op 28 november zelfs nog een citaat voorgelezen. 
Tweede overweging is dat we in 2020 een Lokaal Sportakkoord hebben gesloten. De 
volgende overweging is dat er in Sliedrecht een aantal verenigingen en organisaties zijn 
met een eigen accommodatie. Dat had ik al genoemd. Ik heb ook genoemd dat het 
college op dit moment geen zicht heeft in de energiecontracten van deze verenigingen 
en organisaties; dat niets doen in onze optiek in ieder geval zal leiden tot een 
contributieverhoging ten gevolge van de extreme energielasten en dat wij dat ongewenst
vinden. Sommige organisaties en verenigingen gebruiken minder energie dan de 
voorwaarden van de tegemoetkoming energiekosten vanuit het Rijk, maar ze gebruiken 
wel weer meer dan het vastgestelde prijsplafond voor kleinverbruikers. En als er al 
verenigingen en organisaties zijn die gebruik kunnen maken van de TEK, dan gaat de 
eerste betaling pas plaatsvinden in het derde kwartaal en verder. Dat zal er voor zorgen 
dat misschien organisaties en verenigingen in de problemen komen. Dan moeten we ook 
nog even meerekenen dat per 1-1-2023 de BTW op energie weer terug omhoog gebracht 
wordt naar 21% in plaats van 9%. Dat is de reden waarom de fractie van het CDA en PRO 
Sliedrecht het college verzoekt om vóór 1 februari 2023 een volledige inventarisatie te 
doen van de energiecontracten van deze verenigingen en organisaties en daarbij een 
uitwerking te geven van wat de huidige Rijksregelingen voor deze verenigingen en 
organisaties betekenen. Daarnaast verzoeken wij het college om een overzicht van de 
maatregelen die de gemeente Sliedrecht aanvullend en eventueel tijdelijk kan nemen.
En gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter Dank u wel, mevrouw Visser.
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Mevrouw Visser Alstublieft. Ik hoop dat het voldoende argumenten zijn en dat ze niet te 
mager zijn, voorzitter.

De voorzitter Dank u wel. Dat is niet aan mij om daar over te oordelen, mevrouw Visser. 
U heeft een motie ingediend onder stuknummer M25.1, mede namens mevrouw P. 
Kraaijeveld-Le Pair. De motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Heeft één van 
de leden behoefte om daar nog een vraag over te stellen of een opmerking te maken? Ja, 
dat is het geval. De heer Van der Plas namens de PvdA-fractie. Gaat uw gang.

De heer Van der Plas Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Visser heeft namens de indieners 
een aantal argumenten opgenoemd, maar daarin lees ik niet of dat er op dit moment al 
sprake is van een acuut probleem, c.q. welk probleem hiermee wordt opgelost. Dus mijn 
vraag aan mevrouw Visser zou zijn: heeft u signalen dat dit een probleem is of op zeer 
korte termijn gaat worden?

De voorzitter Dank u wel. Mevrouw Visser.

Mevrouw Visser Voorzitter, ik weet in ieder geval dat het voor de VV Sliedrecht een 
probleem wordt per 1 januari, want dan vervalt hun huidige industriecontract en zoals de 
financiën van de VV er op dit moment voor staan, hebben ze na het tweede kwartaal echt
wel een giga probleem. Ik heb begrepen dat bij de volleybal ook het contract niet erg 
lang doorloopt voor de basis.

De voorzitter Dank u wel. Mevrouw Kraaijeveld, ook een vraag aan mevrouw Visser, of 
wilt u ook reageren op de vraag die gesteld is?

Mevrouw Kraaijeveld Ik wil er iets aan toevoegen.

De voorzitter U wilt er iets aan toevoegen, als indiener van de motie. Gaat uw gang.

Mevrouw Kraaijeveld Dank u wel. Ik heb ook signalen ontvangen bij sportverenigingen 
dat zij de contributie willen verhogen. Daar heb ik ook mails van ontvangen.

De voorzitter Dank u wel voor uw antwoord. De heer Van der Plas nog in tweede 
instantie.

De heer Van der Plas Voorzitter, dit maakt mij vooral nieuwsgierig naar de reactie van 
de portefeuillehouder.

De voorzitter Wij allemaal. Anderen die nog een vraag of opmerking hebben? Allereerst 
de heer Van Wijngaarden van de VVD-fractie. Gaat uw gang.

De heer Van Wijngaarden Voorzitter, gewoon een opmerking inderdaad. We snappen 
de motie. We snappen de inhoud ook. Het is voor ons alleen eventjes de vraag: is dit ook 
echt een verantwoordelijkheid van de gemeente, of is het de verantwoordelijkheid van de
verenigingen zelf om aan te geven op het moment dat zij in de problemen komen? Maar 
ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd inderdaad naar de visie van het college op dit 
stuk. We snappen de motie, maar we zijn hier wel wat terughoudend in. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel. De heer Mulder namens de SGP-ChristenUnie-fractie. 

De heer Mulder Voorzitter, dank u wel. Wij ervaren deze motie vreemd, Energie en 
bewegen, een beetje als dubbel. Aan de ene kant sympathiek; aan de andere kant ook 
lastig. Lastig, meneer Van Wijngaarden benoemt dat punt ook. Waar begint je 
verantwoordelijkheid als overheid, waar eindigt je verantwoordelijkheid als overheid? En 
als u in uw overweging noemt ‘contributieverhoging ongewenst’- nou, dat weten wij niet 
zo heel erg goed. Er kunnen situaties zijn en dat ligt voor de hand, dat het voor mensen 
niet meer mogelijk is om hun kind te laten bewegen. Daar moet wat gebeuren. Ik denk 
dat we het daar niet over hoeven te hebben. Maar ik denk ook dat er best mensen zijn en
misschien wel heel veel mensen zijn die een contributieverhoging ook gewoon kunnen 
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hebben. Ik denk ook dat verenigingen best creatief mogen zijn in: hoe gaan we dit nu 
oplossen en wat gaan we hier mee doen? Dus ik zei het: sympathiek en dubbel. Nou ja, 
laten we dan ook nog maar eens luisteren naar wat het college er van vindt. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel. Andere fracties die nog het woord wensen hierover? Mevrouw 
Visser wil graag nog even reageren op wat er ingebracht is.

Mevrouw Visser Toch even reageren, voorzitter, als u het goed vindt, richting SGP-
ChristenUnie-fractie. Wij hebben genoemd ‘een contributieverhoging is ongewenst’ 
omdat iedere inwoner in Sliedrecht op dit moment al met een cumulatie zit van allerlei 
kostenverhogende dingen. Dan kan het wel zo zijn dat misschien de ouders zelfs wel 
zeggen: nou, dan zeggen we ons eigen abonnement wel op, want dan kunnen kinderen 
nog wel sporten. Ik vind het te makkelijk om te wijzen - dat zeg ik er dan ook nog maar 
achteraan - om te zeggen van, verenigingen moeten maar creatief zijn. Aan een 
energienota valt niet te tornen. 

De voorzitter Dat roept weer een vraag op van de heer Van Wijngaarden. Dat is de 
laatste en dan gaan we luisteren naar het college. De heer Van Wijngaarden.

De heer Van Wijngaarden Voorzitter, dat is eigenlijk ook meer een opmerking. Want 
dan gaat dit inderdaad over de verhoging van de contributies en dat is ongewenst. Nou, 
ik kan me dat voorstellen, maar het is ongewenst ten opzichte van wat? Op het moment 
dat wij nu deze motie aannemen en er zou hieruit blijken, ik noem maar wat, dat de 
verenigingen in Sliedrecht 3 miljoen euro nodig hebben omdat ze anders omvallen – ja, 
die 3 miljoen euro zal ergens vandaan moeten komen. Dus dat is iets wat we gewoon ook
weer terug gaan belasten naar diezelfde inwoners die al te maken hebben met die 
lastenverzwaring. Dus in dat opzicht zie ik dat niet helemaal als een argument. Dank u 
wel. 
 
De voorzitter Ik stel voor dat we nu gaan luisteren naar het college en daarvoor geef ik 
graag het woord aan wethouder Bijderwieden.

Wethouder Bijderwieden Voorzitter, dank u wel. Als het gaat over de sympathie van de 
motie en wat wij met zijn allen in deze tijd meemaken, de gevoelens - of ze nou 
daadwerkelijk optreden of zoals het inderdaad bij de voetbalvereniging naar voren komt, 
dat zij een verwachting hebben: dat maakt het onzeker. Daarom heeft het kabinet ook 
een aantal zaken toegezegd. Voor sportverenigingen en –organisaties is er een TEK-
regeling, net zoals voor de MKB-ers. Voor de kleinere organisaties met een eigen 
accommodatie is er ook de mogelijkheid met betrekking tot het prijsplafond voor 
huishoudens en mochten verenigingen tussen die twee regelingen nou niet voldoende 
hebben, dan heeft het kabinet ook nog 6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor juist die 
groep die buiten de TEK valt en waarvoor het huishoudelijk prijsplafond niet toereikend is.
Dat is trouwens het zogenoemde Noodfonds voor amateursportverenigingen en voor het 
zwembad is zelfs nog een aparte regeling in de maak. Dat maakt het ook lastig, 
voorzitter, want alle regelingen worden op dit moment uitgewerkt door de Rijksoverheid 
en we weten op dit moment gewoon nog niet wanneer deze beschikbaar komen. Daar 
wachten we op. Trouwens, niet wij alleen; daar wachten alle inwoners in Nederland op en 
ik neem aan en ik hoop dat u dat ook aanneemt, dat daar hard aan gewerkt wordt om te 
zorgen dat die regelingen goed en duidelijk uitgewerkt worden. Wat ik ook een lastige 
vind met betrekking tot het dictum, voorzitter: er staat ‘het naar boven halen van deze 
verenigingen’. Dat is nog wel een lastige, want wat wordt nou precies bedoeld met 
‘deze’? 

De voorzitter Mevrouw Visser gaat daar gelijk helderheid over verschaffen.

Mevrouw Visser Voorzitter, volgens mij zijn dat verenigingen en organisaties met een 
eigen accommodatie. Want het is leuk dat u het zwembad noemt, maar uiteindelijk bent 
u en wij als raad verantwoordelijk voor dat zwembad. We hebben hier geen particulier 
zwembad. Het gaat puur om verenigingen en organisaties met een eigen accommodatie.
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De voorzitter Dat verwijst naar de derde dot in de overweging.

Wethouder Bijderwieden Voorzitter, dat begrijp ik. Overigens maakt er ook een 
sportvereniging gebruik van het zwembad, die zich grote zorgen maakt en dat ook 
kenbaar heeft gemaakt aan ons. Dus dat wat betreft zien wij alle sportverenigingen. Maar
het gaat er even om dat alle sportverenigingen met een eigen accommodatie en die dan 
ook nog buiten de regelingen vallen - ja, dat weten wij gewoon niet, voorzitter. Want wij 
hebben gewoon niet in beeld wat hun energiecontracten zijn. Wij weten niet hoe zich dat 
dan verhoudt tot de omzet en de gang van zaken van de vereniging. Wat wij hebben 
gezegd, voorzitter en dat is ook van belang met betrekking tot de verenigingen zelf, dat 
heeft de heer Paas ook gezegd, dat als verenigingen zich zorgen maken, dat ze zich in 
ieder geval moeten melden.

De voorzitter Mevrouw Kraaijeveld heeft nog een vraag aan u.

Mevrouw Kraaijeveld Dank u, voorzitter. De motie vraagt toch ook om het te 
inventariseren?

Wethouder Bijderwieden Voorzitter, maar dan is het inventariseren. Ik wil best een 
briefje sturen naar de verenigingen van ‘kunt u aangeven of u buiten de TEK valt of 
buiten de huishoudelijke regeling, of u aanspraak kan maken op het Noodfonds?’ Het zijn 
uiteindelijk de eigen financiële zaken van de verenigingen die daar zelf van op de hoogte 
moeten zijn. Mocht het nou zo zijn en dat is wat wij bedoelen met de toezegging die we 
hebben gedaan en hetgeen wat we ook uitspreken, dat als een vereniging daar over 
twijfelt of zegt van, ik merk dat ik daar niet voor in aanmerking kom, dan kan de 
vereniging zich gewoon direct bij ons melden. Dan kunnen we hem op dat moment 
helpen en dat gebeurt ook. We hebben daar al brieven over gehad, we hebben daar 
mailtjes over gehad en niet alleen de sportverenigingen, maar ook andere verenigingen 
melden zich bij ons omdat het een heel logisch loket is, de gemeente. Dus wat dat 
betreft, de zorgen en daar gaat het om, de zorgen die verenigingen hebben, die erkennen
wij, die zien wij. Laten we ook zorgen dat als die vereniging zorgen heeft en daar geen 
raad mee weet, dat die vereniging zich gewoon even meldt. Dus mocht u nou een 
vereniging spreken die echt zorgen heeft en zich nog niet heeft gemeld, laat die zich dan 
even melden; dan kunnen we op dat moment het gesprek goed aangaan. Want het is 
natuurlijk en daar gaat het ook om: er zijn contracten die af gaan lopen, die zijn nog niet 
afgelopen en de consequenties daarvan zijn nog niet in beeld. Laten we niet op de zaken 
vooruitlopen. Laten we gewoon stap voor stap de dingen doen. De Rijksregelingen zijn 
absoluut van belang en op basis daarvan, samen met de verenigingen, kunnen zij 
aangeven wat er dan aan de hand is en dan kunnen we bij u terugkomen, bij de raad, als 
daar eventueel aanleiding toe is. 

De voorzitter Wat is samengevat uw oordeel over de motie?

Wethouder Bijderwieden Voorzitter, daarmee willen we eigenlijk gewoon de motie 
ontraden.

De voorzitter Dank u wel. Mevrouw Visser nog naar aanleiding van uw reactie. Mevrouw 
Visser.

Mevrouw Visser Voorzitter, ik worstel een beetje en ik ga u zeggen waarom. Enerzijds, 
aan het begin van het betoog van de portefeuillehouder zegt hij: de regelingen zijn nog 
niet bekend en iedereen zit er op te wachten hoe ze werken en we weten het allemaal 
nog niet. Anderzijds zegt hij, we kunnen een briefje sturen van: val je binnen de TEK of 
val je hier binnen of val je daar binnen, maar dan denk ik: ja, dat kan je niet versturen, 
want je weet zelf nog niet hoe de regelingen zijn. Want daar lopen we op te wachten, 
volgens de portefeuillehouder. Dan zegt hij weer van: hé, er zijn al verenigingen die zich 
zorgen maken en die hebben dat met ons gedeeld. Hoe erg is dat om dat voor 1 februari 
ook met de raad te delen, voorzitter?

De voorzitter Dank u wel. De wethouder.
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Wethouder Bijderwieden Voorzitter, ik probeer net duidelijk te maken dat, voor 1 
februari weten we nog niet eens of de regelingen bekend zijn. Dus kunnen we de ernst 
nog niet eens benadrukken. Als het gaat over de TEK-regeling zijn daar duidelijke 
richtlijnen voor gegeven en een vereniging kan daar nu al naar kijken. Maar als het gaat 
om prijsplafonds voor huishoudens is het ook bekend. Als het gaat om de verenigingen 
die zeggen: volgens mij val ik niet binnen de TEK, is het huishouden niet goed genoeg, 
wat staat daar dan te wachten? Daarvoor komt de Rijksregeling met die 6 miljoen om dat 
stuk nog op te vangen en als we dan nog een probleem hebben, dan willen we dat graag 
weten. Tot die tijd en dat kan ik dus niet voor 1 februari doen, want niet alle verenigingen
zijn op dat moment met de nieuwe prijsafspraak, als de regelingen nog niet bekend zijn. 
Dus, ik weet niet waar ik dan mee terug moet komen, behalve dat ik hoor of weet dat de 
vereniging wellicht zorgen heeft.

De voorzitter Dank u wel. Is er nog behoefte aan een tweede termijn of kunnen we 
overgaan tot stemming? Ik concludeer dat we kunnen overgaan tot stemming. U wenst 
geen stemming?

Mevrouw Visser Nee, ik wil schorsing.

De voorzitter U wilt schorsen voor onderlinge beraadslaging. Dat mag. Dan schorsen wij 
de vergadering tot 22.25 uur. De vergadering is geschorst.

Schorsing 

De voorzitter Ik zie dat de beide indieners hun overleg hebben afgerond. Mag ik 
concluderen dat we de vergadering kunnen heropenen? Dat is het geval. Ik geef graag 
het woord aan mevrouw Visser.

Mevrouw Visser Voorzitter, gevraagd hebbend om een schorsing is het natuurlijk altijd 
wel netjes om even aan te geven waarom je wilt schorsen. Dan is de eerste vraag op het 
moment dat het college het ontraadt: wat doe je dan met een motie? Nou, de motie blijft 
gewoon in stand en zal straks dus ook gewoon in stemming gebracht kunnen worden. 
Nogmaals, ik vraag niet om een zak geld van het college of wat dan ook. Waar het ons 
om gaat is dat wij als het college, als vertegenwoordigers van, dan zeg ik het nog lekker 
een keer: het hoogste orgaan, de raad van Sliedrecht, ook richting dat soort verenigingen
eens uitstraalt: wij staan naast jullie. Wij zijn er voor jullie. En dat betekent heus niet per 
definitie een zak geld, maar wel ook gewoon die zogenaamde creativiteit waar meneer 
Mulder het over had. Daarom zullen we de motie ook handhaven.

De voorzitter Dank u wel. Mevrouw Kraaijeveld daar aanvullend nog op? 

Mevrouw Kraaijeveld Ik heb iets gelezen over dat er 300 miljoen is vrijgemaakt voor de 
compensatie van hoge kosten voor gemeenten en provincies. Deze middelen komen dan 
in het gemeentefonds en het provinciefonds terecht en zijn daardoor vrij te besteden. Ik 
vraag me af of de wethouder daarvan op de hoogte is.

De voorzitter Dank u wel. Eén van de leden nog in deze eigenlijk tweede termijn? Dat is 
het geval. De heer Mulder nog namens de SGP-ChristenUnie-fractie. Gaat uw gang.

De heer Mulder Die creativiteit, die heb ik genoemd, dat lijkt me inderdaad goed. 
Misschien voelen wij dat hier op dit moment allemaal ook wel een klein beetje, dat hier 
ook wat creatief met verwarming omgegaan wordt. Tenminste, ik wel, laat ik het dan 
maar zo zeggen. Maar ik vraag me ook af: waar begint dit inventariseren en waar stopt 
dit? Krijgen de kerken ook een brief of zij er nog uitkomen met hun financiën? En de 
huisartsenpost? En, nou ja, waar moet ik stoppen, nogmaals? Dat blijft voor ons een 
vraag. 

De voorzitter Dank u wel. Andere leden? Mevrouw Kraaijeveld en mevrouw Visser willen 
daar op reageren. Mevrouw Kraaijeveld, gaat uw gang.
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Mevrouw Kraaijeveld Dank u wel, voorzitter. Ik loop misschien wat vooruit, maar er is 
nog een motie vreemd over warme kamers. Kunnen verenigingen daar dan ook voor in 
aanmerking komen?

De voorzitter Die motie gaan we straks bespreken. Ik stel voor dat we daar niet op 
reageren. Mevrouw Visser nog behoefte? Anders stel ik voor dat we ...

Mevrouw Visser Ja, toch wel in antwoord op de heer Mulder, voorzitter. Op het moment 
dat we schrijven dat we het hebben over verenigingen en organisaties sluit dat voor onze 
fractie kerken niet uit. Tandartsposten vind ik wat anders; dat zijn commerciële bedrijven.

De voorzitter Dank u wel voor het antwoord. Dan concludeer ik dat we gekomen zijn aan
het einde van - of nee, aan de wethouder is nog een vraag gesteld. De wethouder kan 
nog daar op reageren. De wethouder, de heer Bijderwieden. 

Wethouder Bijderwieden Voorzitter, dank. Er werd gevraagd over de 300 miljoen die 
aangekondigd is en die aankondiging, dat klopt. Daarvan gaat het Rijk en terecht, want 
zo zouden wij van het deel wat wij daarvoor krijgen ook moeten kijken om financiële 
armslag te kunnen leveren en om dat ook aan te kunnen wenden. Dus daarom denk ik 
ook wel dat de verwachting is dat als wij verder zijn in dat tweede kwartaal, waarin die 
regelingen duidelijk zijn en hoe dat zich uitkeert, dat we dan nog kunnen kijken waar dan 
eventueel echte problemen zitten om dat voor de rest op te lossen. Maar op dit moment 
kunnen we dat niet. Dat is even de essentie. En het warm hart waar mevrouw Visser het 
over heeft, voorzitter: ik geloof dat we dat allemaal hebben. De motie had wat mij betreft 
ook warm hart mogen zijn: dat we de verenigingen een warm hart toedragen. Want dat 
zou dan ook wat mij betreft het dictum mogen zijn. 

De voorzitter Dank u wel. Ik stel voor dat wij overgaan tot stemming over de 
voorliggende motie onder stuk M25.1. Wenst één van de fracties nu nog een 
stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Dan nodig ik u uit om uw stem uit te 
brengen over deze motie, of u voor of tegen de motie bent. (…) Alle stemmen zijn 
uitgebracht. 21 van de 21 aanwezige leden hebben gestemd en voor deze motie hebben 
gestemd 12 leden, daar tegen 9 en dan is hij daarmee aangenomen. Aldus besloten.  

26. M26.1 - MOTIE VREEMD AAN DE ORDE - SGP-CHRISTENUNIE - WARME 
KAMERS 
De voorzitter Dan gaan wij over naar agendapunt 26 en dat is een motie vreemd aan de
orde van de dag. De motie over de warme kamers. Mevrouw De Mul-Donker heeft 
behoefte om die bij ons in te dienen. Mevrouw De Mul, gaat uw gang.

Mevrouw De Mul Dank u wel, voorzitter. Hoewel een stukje lopen ook wel goed is om 
weer een beetje warmer te worden, maar ook ik blijf maar even zitten. De motie Warme 
kamers. Via deze motie vraagt de fractie SGP-ChristenUnie aandacht voor de actie 
Warme kamers: een actie van het Leger des Heils om een deken van warme plekken over
ons land te leggen. In Sliedrecht doet de bibliotheek mee met deze actie en er is in ieder 
geval één andere organisatie die hier over nadenkt, maar waar de extra energiekosten 
om dus vaker open te gaan een struikelblok vormen. Onze fractie vraagt of de gemeente 
hun communicatiekanalen wil inzetten om in ieder geval de huidige Warme kamer onder 
de aandacht van de inwoners te brengen, dus de bibliotheek en daarnaast weten we dat 
Sliedrecht meer buurthuizen kent. Wellicht hebben zij mogelijkheden om ook mee te 
doen met deze actie. Daarom vragen wij het college om de buurthuizen te attenderen op 
de actie. En als laatste een stukje over de financiën. We kunnen ons voorstellen dat er 
buurthuizen zijn die extra open willen gaan en als voor hen de extra verwarmingskosten 
een belemmering vormen en dat ze het daarom niet doen, dan zouden zij hiervoor wat 
onze fractie betreft een beroep moeten kunnen doen op een bijdrage vanuit de 
gemeente. Het probleem van de energiearmoede nemen we hiermee niet weg, maar het 
is een vorm van verlichting van lasten voor inwoners.
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De voorzitter Dank u wel, mevrouw De Mul. Bij het laatste dictum had u ook nog 
toegevoegd in uw motie, dacht ik, ‘te dekken vanuit de Algemene Reserve’.

Mevrouw De Mul Dat klopt. Dank u wel voor de aanvulling.

De voorzitter De motie heeft stuknummer M26.1 gekregen en maakt onderdeel uit van 
de beraadslaging. Ik kijk even rond of één van de fracties daar nog een vraag over heeft 
aan mevrouw De Mul. Dat is allereerst mevrouw Kraaijeveld, gaat uw gang.

Mevrouw Kraaijeveld Dank u, voorzitter. Ik vroeg me af of mevrouw De Mul kan 
aangeven waar zij de behoefte heeft geproefd dat er meer Warmtekamers nodig zijn in 
Sliedrecht en ja, hoe zij de financiën voor zich ziet. Want zoals ik hem lees, is het toch wel
een blanco cheque die je geeft.

De voorzitter Dank u wel. Mevrouw De Mul.

Mevrouw De Mul Dank u wel. De behoefte proeven, dat is in deze natuurlijk altijd een 
hele lastige in de zin van: er wordt een actie opgezet waar in andere plaatsen actief op 
gereageerd wordt, die daar in een behoefte voorziet. Dus van daaruit zou het helemaal 
niet vreemd zijn dat die behoefte er ook in Sliedrecht is. Maar omdat de plaatsen er niet 
zijn, het ook niet zichtbaar is. En over de financiën: tegenwoordig heeft bijna iedereen 
een app waarmee hij zijn energiekosten kan uitlezen. Dan is het heel makkelijk te zien 
wat je aan extra kosten maakt op het moment dat jij je verwarming niet aan hebt of als je
hem wel aan hebt. Als we bijvoorbeeld een buurthuis hebben wat normaliter 4 dagdelen 
in de week open is en voor deze actie er 8 open zou willen gaan, dan is prima uit te lezen 
wat dan de extra kosten zijn.

De voorzitter Dank u wel. Mevrouw Kraaijeveld in tweede instantie nog. 

Mevrouw Kraaijeveld Dank u wel, voorzitter. Bent u niet bang dat er misbruik wordt 
gemaakt van deze situatie, dan?

De voorzitter Mevrouw De Mul.

Mevrouw De Mul Dank u wel. Mag ik een tegenvraag stellen? Want wat verstaat u onder 
misbruik?

Mevrouw Kraaijeveld Ik versta onder misbruik dat buurthuizen of verenigingen, want 
daar kunnen ook warmtekamers nu ontstaan, daar gebruik van gaan maken terwijl er 
geen behoefte is aan een warmtekamer voor personen.

De voorzitter Dank u wel. Mevrouw De Mul tenslotte en dan gaan wij kijken of er nog 
andere vragen zijn. Mevrouw De Mul. 

Mevrouw De Mul Dank u wel. Als instanties hun ruimte open zetten om mensen op te 
vangen en zich aanmelden bij het initiatief van de Warme kamers, dus ook op de website 
komen te staan van het Leger des Heils en dan ook open gaan en daar zouden mensen 
komen die daar dus gewoon gebruik van gaan maken omdat ze onder de doelgroep 
vallen: nou, prima toch?

De voorzitter Dank u wel. We gaan even kijken wat er nog meer aan vragen zijn. 
Allereerst meneer Verheul.

De heer Verheul Voorzitter, ik snap wel waar de vragen van mevrouw Kraaijeveld-Le Pair
vandaan komen. Want wellicht dat niet iedereen het weet, maar elke vrijdagavond zit ik 
met een aantal vrienden te pokeren onder het genot van een drankje. Dan denk ik: ik zet 
mijn huis ook open voor zes vrienden. Kan ik dan de verwarmingskosten van mijn 
pokeravond ook gaan declareren? Ik maak me een beetje zorgen over de vrij- en blijheid 
van deze motie, zeker de financiële dekking, omdat je namelijk niet weet of dit € 1.000,- 
gaat kosten of misschien wel € 100.000,-. Een zorginstelling die vervolgens haar 
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recreatiezaal beschikbaar stelt om dan maar een beetje de stookkosten te dekken - die 
kunnen dat soort rekeningen ook in gaan brengen. Ik deel de zorg van mevrouw 
Kraaijeveld-Le Pair wel een beetje over de vrijheid en blijheid van deze motie en met 
name de financiële dekking. Want ik heb gekeken op de website van het Leger des Heils: 
de voorwaarden waar je aan moet voldoen om een Warme kamer te zijn, zijn niet 
denderend. Net wat ik zeg: als ik vrijdagavond mensen uitnodig voor een pokertoernooi, 
kan ik mijn stookkosten dus blijkbaar declareren bij de gemeente Sliedrecht. Ik zie het al 
helemaal voor me.

De voorzitter Dank u wel. Mevrouw De Mul. Anders maken we even het rondje af, dan 
kunt u ook alle andere vragen meenemen. Ik zag dat de heer Van Wijngaarden ook een 
inbreng wilde leveren. De heer Van Wijngaarden.

De heer Van Wijngaarden Voorzitter, dank u wel. Het klopt inderdaad. Hij is inderdaad 
al aangegeven, dat stukje vrijblijvendheid waar wij ons ook nog wel enigszins zorgen over
maken. Ik moet zeggen: we snappen de motie. Hij is ook zeker sympathiek, maar daarin 
nog een korte vraag aan mevrouw De Mul. Wat is een particuliere organisatie? Is dat 
inderdaad, zoals de heer Verheul zegt dat als ik met een aantal vrienden bij elkaar kom, 
kan ik me dan als organisatie aanmelden? Als daar iets specifieker op ingegaan zou 
kunnen worden, zou ik dat wel prettig vinden. En sportverenigingen, vallen die daar 
inderdaad ook onder? Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel. De heer Jongeneel namens de fractie van Slydregt.NU.

De heer Jongeneel Bedankt, voorzitter. Er is al heel veel gezegd, hieraan voorafgaand. 
Inderdaad, die vrijblijvendheid, maar ga er ook vanuit dat er ook mensen zijn die daar 
gewoon misbruik van gaan maken. Dat geeft de heer Verheul al een beetje aan: als je 
gaat pokeren met vrienden of andere bezigheden – ja, ik denk dat we dit niet moeten 
gaan doen.

De voorzitter Bij pokeren moet je sowieso al erg opletten.

De heer Jongeneel Precies.

De voorzitter Voor misbruik, geloof ik, maar ik heb het nooit gespeeld, hoor. De fractie 
van de PvdA. Allereerst de heer Van der Plas.

De heer Van der Plas Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk twee vragen aan mevrouw 
De Mul. De eerste is: bestaat de charme en de warmte van het fenomeen Warme kamers 
er nou niet juist uit dat instanties dit doen voor eigen rekening? Dus hun ruimte 
openstellen, de kachel wat hoger draaien en de kosten vervolgens accepteren dat dat zo 
is? En ten tweede, beoogt mevrouw De Mul met deze motie - daar heeft ze duidelijk 
volgens mij een paar buurthuizen op de korrel. Zijn dat er veel en is bekend hoeveel dat 
er zijn? Ik bedoel eigenlijk: is het kwantificeerbaar wat ze graag wil?

De voorzitter Dank u wel. Mevrouw Visser ook nog namens de fractie van PRO 
Sliedrecht? Ja, gaat uw gang.

Mevrouw Visser Allereerst twee vragen, denk ik wel, toch, om mevrouw De Mul te helpen
om haar motie te verdedigen. In één van de eerste antwoorden van mevrouw De Mul had 
ze het over de doelgroep. Ik zou het fijn vinden als mevrouw De Mul dat kwantificeerde, 
want volgens mij bedoelt ze eigenlijk iedereen, maar ze heeft het over de doelgroep. Ze 
gaf aan: Warme kamers moesten op de site van het Leger des Heils vermeld worden. Dan
denk ik, als deze motie het haalt, mevrouw De Mul, zou ik het toch liever gewoon op 
allerlei Sliedrechtse websites hebben. Want dan wordt je bereik per definitie wat groter. 
En mijn laatste vraag is wel een heel wezenlijke, want in de motie staat heel duidelijk 
vermeld: ‘de bibliotheek en eventueel een ander initiatief’, maar ook onze bibliotheek is 
niet alle dagen open. Hoe kijkt mevrouw De Mul daar dan naar in relatie tot haar motie? 
Wil ze dan ook een uitbreiding van de openingstijden van de bibliotheek of hoe kijkt ze 
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daar naar? Toen mijn fractiegenoot mevrouw Verheul een motie indiende over de 
uitbreiding openingstijden was de SGP-ChristenUnie daar niet voor. 

De voorzitter Uw vraag is helder. Mevrouw De Mul, er zijn veel vragen gesteld en 
opmerkingen gemaakt. Gaat uw gang.

Mevrouw De Mul Dank u wel, voorzitter. Ik heb geprobeerd mee te schrijven. Om even te
beginnen met het pokeravondje van meneer Verheul van PRO Sliedrecht: zo particulier 
hebben we het niet in gedachten en dat is eigenlijk dan ook gelijk aansluitend op de 
vraag van de heer Van Wijngaarden: wij hebben buurthuizen dan in gedachten die onder 
een organisatie vallen, onder een stichting. Dus dat is dus niet een particulier die zegt 
van, kom gezellig een avondje. Dat is niet wat wij hier onder de buurthuizen verstaan. De 
vraag over de sportverenigingen, zouden die er bij kunnen horen? Als een 
sportvereniging zijn kantine open wil stellen, dan is dat natuurlijk een optie, maar wat wij 
aangeven is: als men wil meedoen met de actie, maar de financiën zijn een bezwaar 
daarvoor - een buurthuis heeft ook als doelstelling mensen in hun buurt te ontvangen. 
Een sportvereniging is denk ik primair voor hun leden. Als zij zeggen, nou, wij gaan onze 
kantine extra openstellen voor onze leden die daarmee hun eigen verwarming kunnen 
dichtdraaien en hier in een warme kantine kunnen komen zitten en daarmee gaan wij ons
aansluiten bij het initiatief van de Warme kamers, nou, dan moet daar maar eens even 
over gepraat worden of dat inderdaad dan ook aansluit. Ik zou niet op voorhand zeggen 
van niet, maar het gaat wel om het initiatief van mensen die moeite hebben met hun 
hoge energielasten, daarmee thuis zelf energie kunnen besparen en dan in een warme 
kamer kunnen zitten. Meneer Van der Plas had de vraag: is het niet juist de charme dat 
ze het voor eigen rekening doen? Nou, als je die eigen rekening kan betalen, sowieso. 
Maar ik weet van de bibliotheek - ik ben zelf een paar weken terug namelijk bij de 
bibliotheek binnengestapt en heb gevraagd: kennen jullie het initiatief van de Warme 
kamers al? Ze kenden het en zaten eigenlijk op dat moment te wachten op aansturing 
van hogerhand van nou, wordt het met elkaar geregeld? Ik zei, ik heb al wel gezien dat 
andere bibliotheken in de regio meedoen, dus volgens mij zou je jezelf kunnen 
aanmelden. Dat hebben ze toen ook gedaan, maar één van de medewerkers van de 
bibliotheek zei: ik weet dat ze in Dordrecht steun vanuit de gemeente krijgen om extra 
open te gaan. Dus ook daar is dat stukje eigen rekening niet helemaal van toepassing 
omdat ze daar ook een bijdrage vanuit de gemeente krijgen. Ik denk dat mevrouw Visser 
hierop …. 

De voorzitter Ik denk dat het goed is dat u even uw beantwoording afmaakt, want er zijn
veel vragen gesteld en dat u even de rust neemt om alle vragen te beantwoorden. Dan is 
er eventueel nog ruimte voor de tweede termijn.

Mevrouw De Mul Naar aanleiding van dat de bibliotheek mee is gaan doen, heb ik daar 
zelf, gewoon privé, aandacht aan besteed op mijn social media. Er is toen iemand 
geweest van een buurthuis, die heeft aan de hand daarvan contact opgenomen met het 
Leger des Heils om gewoon eens uit te vragen van: wat houdt het in, t zouden wij mee 
kunnen doen? Het Leger des Heils heeft toen aan die persoon gevraagd: hoe bent u op 
ons spoor gekomen? Die persoon heeft mijn naam genoemd en zo heb ik ook weer 
contact gekregen met het Leger des Heils en is deze motie ontstaan. Dus dat is even voor
jullie beeld hoe dat gekomen is. Ik weet concreet van één buurthuis dat hierover aan het 
praten is met het bestuur: zouden wij ook extra open kunnen gaan, maar die zelf niet de 
middelen heeft om extra open te gaan omdat het een stichting is die puur van giften leeft
en het op het moment niet heel breed heeft. Dus dat is even qua kwantificatie. Mevrouw 
Visser vroeg over de doelgroep. Daar heb ik denk ik net ook al iets van gezegd: mensen 
die te maken hebben met energiearmoede, die om energiekosten uit te sparen gebruik 
kunnen maken van een warme kamer. Dus dat is de doelgroep die hiermee wordt 
beoogd. De website: natuurlijk kan het op Sliedrechtse websites, maar meedoen met het 
initiatief van Warme kamers, dat heeft inmiddels een redelijk breed bereik, dus het kan 
ook op de website van het Leger des Heils. Maar dat is even niet aan mij. Dan even de 
vraag of de bibliotheek vaker open zou gaan: die vraag is er niet gekomen van de 
bibliotheek, dus op dit moment hoef ik daar ook geen antwoord op te geven.
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De voorzitter Dank u wel. We zijn al even over dit onderwerp in gesprek. Het is ook nog 
een motie vreemd aan de orde van dag. Misschien goed om even de wethouder te horen 
en dan krijgt u nog de gelegenheid in tweede termijn, maar laten we proberen het kort en
bondig te houden. Wethouder Paas heeft het woord.

Wethouder Paas Dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Wat moet ik aan het 
debat wat de raad heeft gevoerd onderling nog toevoegen, zou ik haast willen zeggen? 
De motie die hier voorligt is sympathiek. Ik denk dat ik vanaf deze kant weinig kan 
benadrukken dat ik blij ben dat de bibliotheek ook meedoet met de Warme kamers en dat
ik organisaties ook van harte oproep om er aan mee te doen. Dat we daar als gemeente 
ook over willen communiceren: dat willen we graag. Ik loop wat vooruit op de officiële 
release van de activiteitenpagina van Sliedrecht, want dat werd ook genoemd, van: maak
het nou bekend in Sliedrecht. We zijn bezig met de opstart van Sliedrechtdoet.nl waarin 
alle activiteiten ook beschikbaar zijn. Dus het lijkt me ook een prachtige locatie om de 
Warme kamer die er is ook op die website te presenteren, maar ook alle Warme kamers 
die er nog bij zullen komen. Voor de rest, meneer de voorzitter, zijn de bezwaren die ook 
genoemd zijn met betrekking tot de uitvoerbaarheid wel herkenbaar. Ik laat het wat dat 
betreft aan het oordeel van de raad, waarbij ik natuurlijk wel zeg dat ik het ook wel op 
prijs zou stellen als ik een bepaalde carte blanche uit de algemene reserve zou kunnen 
krijgen. Eerder in de raad is al € 44.000,- als een bedrag, maar wat je ook wel ergens kunt
vinden in de begroting en dat je dan achteraf kunt repareren. Ik ben als wethouder 
Financiën wel blij, zeg maar, met het vertrouwen wat de raad uitspreekt naar ons college 
als het gaat over het uitgeven van geld.

De voorzitter Laten we die discussie nu niet voeren. Dat roept gelijk weer de vraag op 
van de heer Pauw. Laten we ons beperken tot de voorliggende motie. De heer Pauw als 
derde woordvoerder van de fractie van PRO Sliedrecht. 

De heer Pauw Er komen er nog twee, voorzitter, dus dat komt helemaal goed.

De voorzitter Dat hoop ik eigenlijk niet. 

De heer Pauw Daar gaan we gelukkig zelf over.

De voorzitter De heer Pauw, kort en bondig.

De heer Pauw Even een vraag over de financiering. Vanuit Zwijndrecht is die via TONK-
bedragen die nog over waren, gefinancierd. Kan dat in Sliedrecht ook, of is die te 
technisch?

De voorzitter Dank u wel. De heer Paas.

Wethouder Paas Dan speel ik even de rol van de voorzitter: dat is een technische vraag. 
Vragen vanuit de raad….

De voorzitter U heeft er geen antwoord op. U suggereert een technische vraag. U speelt 
geen voorzitter; bent u ook niet. 

Wethouder Paas Dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Op technische vragen
geef ik liever geen antwoord.

De voorzitter Er zijn geen andere vragen aan de wethouder. Dan is er ruimte voor de 
tweede termijn, maar allereerst mevrouw De Mul. Nog behoefte aan een inbreng in de 
tweede termijn?

Mevrouw De Mul Dank u wel, voorzitter. Op het gebied van financiën hebben we 
vanavond de tweede Turap vastgesteld. Daarin is een bedrag teruggevloeid van 
coronagelden van € 145.000,-. Dat bedrag verwacht onze fractie absoluut niet nodig te 
hebben, maar wat ons betreft zou daar wel uit geput kunnen worden.
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De voorzitter Dank u wel. Ik kijk verder naar de fractie van PRO Sliedrecht. Wie wil 
namens de fractie van PRO Sliedrecht nog het woord voeren? Mevrouw Visser.

Mevrouw Visser Voorzitter, ik heb nog één aanvullende vraag aan mevrouw De Mul en 
dat is het verhaal bibliotheek. Mevrouw De Mul gaf als voorbeeld de bibliotheek in 
Dordrecht, die doet ook mee aan de Warme kamers en die krijgen steun van de 
gemeente Dordrecht. Maar daar zei ze ook direct achteraan: omdat ze extra open gaan. 
De vraag blijft bij mij hangen richting de SGP-ChristenUnie-fractie, als indiener van deze 
motie: is die bereidheid bij de SGP-ChristenUnie er ook en zou ze daar dan die 
coronagelden voor willen gebruiken?

De voorzitter Dank u wel. Mevrouw De Mul.

Mevrouw De Mul Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat dat iets is wat we niet overzien. 
Want ik denk: de Warme kamers is een tijdelijke actie. Er wordt ook gesproken over van, 
als het prijsplafond ingaat, dan gaan we weer een andere situatie krijgen. Dan zou je 
gaan kijken van nou, voor een maand of twee misschien gaan we de bibliotheek extra 
open doen, met alles wat daarbij komt en dan gaan we dat weer terugdraaien. Dus 
vooraleerst is dat niet ons uitgangspunt.

De voorzitter Dank u wel. We gaan even het rondje verder kijken. Mevrouw Kraaijeveld 
heeft nog behoefte aan een inbreng in de tweede termijn. Gaat uw gang.

Mevrouw Kraaijeveld Dank u wel, voorzitter. Wij van het CDA Sliedrecht staan op punt 1 
en 2, dat vinden we wel gewoon een goed punt en daar kunnen we ons wel bij aansluiten.
Alleen punt 3, daar kunnen we ons niet bij aansluiten. Is er een mogelijkheid dat die er 
uitgehaald kan worden?

De voorzitter Mevrouw De Mul.

Mevrouw De Mul Ja, dat is natuurlijk even de vraag van of we een meerderheid krijgen 
voor de hele motie. Als we die niet krijgen, maar wel op punt 1 en 2, dan is het het 
overleg waard, maar dan moeten we even schorsen. 

De voorzitter Mevrouw Kraaijeveld in tweede instantie nog.

Mevrouw Kraaijeveld Dan wil ik graag vragen om een schorsing om dit te overleggen.

De voorzitter We gaan eerst even de tweede termijn afmaken, zodat u allen rekening 
kunt houden met de uitkomst daarvan bij eventuele schorsing en de heer Van 
Wijngaarden wilde graag nog het woord daarin. De heer Van Wijngaarden namens de 
VVD-fractie.

De heer Van Wijngaarden Dank u wel, voorzitter. Ook gelet op de beantwoording van 
mevrouw De Mul, blijven we als VVD toch van mening dat dit te vrijblijvend is, met name 
omdat het dus ook niet duidelijk is of bijvoorbeeld de kantines van sportverenigingen als 
die open gaan, gecompenseerd kunnen worden. Laat ik voorop stellen dat we het in ieder
geval onwenselijk vinden als dergelijke para commerciële instanties hiermee worden 
ondersteund. Dus wij kunnen deze motie niet steunen, ook niet als dat derde punt 
geschrapt wordt. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel. De heer Van der Plas namens de PvdA-fractie.

De heer Van der Plas Voorzitter, ik zit nog een beetje na te kauwen op het antwoord van
de wethouder Financiën waarin hij ons bedankte voor het vertrouwen wat wij hadden om 
aan hem de schatkist toe te vertrouwen. Wat mij nog wel een beetje dwarszit is eigenlijk 
het open eind karakter van deze hele motie. Ik heb aan mevrouw De Mul gevraagd van: is
dit kwantificeerbaar? Met andere woorden, binnen welke kaders gaat dit zich afspelen? U 
heeft daar in mijn beleving een begin van een antwoord op gegeven. Wat voor ons niet 
duidelijk is, is: waar houdt dit nou op? Wat wordt nou de totale omvang hiervan? Het blijft

42



een sympathiek voorstel, maar er is kennelijk een instantie, het Leger des Heils, die heeft
het initiatief genomen en die bepaalt op een gegeven moment wanneer een voorziening 
voldoet aan de kwalificaties die je kunt hechten aan een Warme kamer. Is dat dan ook de
instantie die zegt van: nou, hier is sprake van een Warme kamer en gemeente, accepteer
deze voorziening als zodanig? Of hoe moeten we dat zien? Of is alles wat zijn deuren 
openstelt en de kachel op 20 graden zet een Warme kamer op dit punt? Dat is toch wel 
iets waar we nog even tegenaan hikken. Er zitten wat ons betreft teveel open eindjes 
aan, nog.

De voorzitter Dank u wel, meneer Van der Plas. Mevrouw De Mul wil daar op reageren, 
zie ik.

Mevrouw De Mul Ik zit even te aarzelen. Het was een vraag, ik mocht nog een verdere 
toelichting geven?

De voorzitter U mag kiezen of u daar kort nog op wil reageren. 

Mevrouw De Mul Als u nu kijkt op de website van Warme kamers, dan zijn dat 
buurthuizen, dan zijn dat bibliotheken, dan zijn dat de buurthuiskamers van het Leger des
Heils et cetera, die zich daarbij aangesloten hebben. Dus niet particuliere huizen et 
cetera. 

De voorzitter Dank u wel. Daarmee zijn we gekomen aan het einde van de 
beraadslaging over deze voorliggende motie. De indiener wenst nog steeds even een 
korte schorsing, of….? 

Mevrouw De Mul Ik had het idee dat mevrouw Kraaijeveld-Le Pair sowieso een schorsing 
aanvroeg. 

De voorzitter Ja, maar dat hangt samen natuurlijk met de vraag of u bereid bent om te 
spreken met haar en anderen eventueel over een wijziging van uw motie of niet.

Mevrouw De Mul Ja, ik ga eerst even met mijn fractie spreken en dan kan ik ook met 
anderen overleggen.

De voorzitter Dan schors ik de vergadering tot 23.05 uur. De vergadering is geschorst.

Schorsing

De voorzitter De vergadering is heropend. Het woord is aan de indiener van de motie, 
mevrouw De Mul-Donker en ik geef graag haar het woord.

Mevrouw De Mul-Donker Dank u wel, voorzitter. Na overleg in onze fractie hebben wij 
besloten om het laatste bullet te laten vervallen in het addendum, dus het stukje over de 
compensatie. Dat houdt ook in dat in het deel van ‘we zien dat’ de onderste bullet vervalt
en ‘we denken dat’ ook het tweede bullet vervalt en dat het nu een motie is die gericht is 
op communicatie en informeren van inwoners en buurthuizen in Sliedrecht.

De voorzitter Dank u wel, mevrouw De Mul. Daarmee trekt u de motie onder M26.1 in en
dient u een gewijzigde motie in, die het nummer krijgt M26.1a met de wijziging zoals 
zojuist mondeling door u toegelicht. Deze maakt onderdeel van de beraadslaging. Heeft 
één van de leden daar nog vragen of opmerkingen over? Dat is toch het geval. Mevrouw 
Visser.

Mevrouw Visser Toch nog heel kort, voorzitter. Want ik blijf een beetje worstelen met 
buurthuizen. 

De voorzitter Wat is uw vraag? 
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Mevrouw Visser Wat mevrouw De Mul of haar fractie in ieder geval verstaat onder 
buurthuizen, anders dan het Middelpunt en de bibliotheek.

De voorzitter Dank u wel. Mevrouw De Mul tenslotte.

Mevrouw De Mul Dank u wel. Dan bedoelen wij de gemeenschapsruimtes, bijvoorbeeld in
de Joost van den Vondelflats, in een Tuinfluiterflat, bij de hofjes bij de Elzenhof en alle 
plaatsen waar mensen op die plekken samenkomen. 

De voorzitter Dank u wel voor uw toelichting. Zijn er nog andere vragen vanuit de raad 
bij de gewijzigde motie? Dat is niet het geval. Heeft de wethouder nog behoefte op basis 
van de gewijzigde motie om zijn oordeel te wijzigen? De wethouder heeft behoefte om 
daar iets over te zeggen.

Wethouder Paas Dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Ja, alleen dat ik 
constateer dat hiermee volgens mij heel veel bezwaren die genoemd zijn in de raad zijn 
verworpen, maar ik ben benieuwd naar het oordeel van de raad.

De voorzitter Het oordeel blijft aan de raad en dat oordeel gaan we nu vragen. We gaan 
over tot stemming over de voorliggende motie onder M26.1a. Heeft één van de leden van
de raad nog behoefte aan het afleggen van een stemverklaring vooraf? Dat is niet het 
geval. Dan brengen wij de motie nu in stemming. Ik verzoek u uw stem uit te brengen, of 
u voor of tegen deze motie bent. Daar staat hij gereed, u kunt uw stem uitbrengen. Alle 
stemmen zijn uitgebracht. Alleen de heer Verweij mag nog zijn stem dubbel uitbrengen 
misschien. Meneer Verweij, u mag hem mondeling uitbrengen. Bent u voor of tegen deze 
motie? 

De heer Verweij Voor. 

De voorzitter Voor. Dank u wel. Daarmee zijn er 2 leden tegen deze motie en 19 voor en
daarmee is hij aangenomen. Dank u wel. 

27. M27.1 - MOTIE VREEMD AAN DE ORDE - SLYDREGT.NU - GEEN VLAGGEN VAN 
VREEMDE MOGENDHEDEN OP HET RAADHUIS 
De voorzitter Dan gaan wij over naar agendapunt 27 en daarvoor schors ik allereerst de 
vergadering om onze plaatsvervangend voorzitter het voorzitterschap van dit 
agendapunt toe te bedelen. De vergadering is voor enkele momenten geschorst. 

De heer Pauw vervangt burgemeester De Vries als voorzitter 

De plaatsvervangend voorzitter Ik heropen de vergadering. Het bordje staat, het gaat 
allemaal goedkomen. Dan zou ik wel blij zijn met een tekst, maar in ieder geval gaat de 
heer Jongeneel de motie nu indienen, dus daarvoor geef ik eerst hem even de 
gelegenheid. Gaat uw gang.

De heer Jongeneel Onze motie, motie vreemd aan de orde van de dag: Geen vlaggen 
van vreemde mogendheden op het raadhuis. 
De gemeenteraad van Sliedrecht, in vergadering bijeen op 13 december 2022, 
constaterende dat: veel mensen gekwetst worden door de aanwezigheid van bijvoorbeeld
de Oekraïense vlag op het Raadhuis. Van mening dat: het hangen van vlaggen van 
vreemde mogendheden op het Raadhuis niet in overeenstemming is met de waarden en 
normen van onze gemeenschap en daarom verboden zou moeten worden. De vlag van 
een vreemde mogendheid behoort niet te worden gevoerd op de plaats van de officiële 
Nederlandse vlag. De gemeente Sliedrecht is niet overgenomen, dan wel geplaatst onder 
bewind van een vreemde mogendheid. Een plaats voor een ‘vriendschapsvlag’ is aan een
daartoe geplaatste mast op een prominente plaats in de gemeente Sliedrecht, 
bijvoorbeeld bij de muziektent. Voor de hand ligt dan een plaats voor het Raadhuis, wat ik
net al zei. Voorts behoort dan wel een besluit te worden genomen omtrent de 
ceremoniële wijze van de vlagvoering, de tijden van strijken en hijsen van de vlag, wie 
wordt belast met het uitvoeren van de ceremonie, de periode waarin de vlag wordt 
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gevoerd en wanneer deze periode ook weer wordt beëindigd. Op een andere wijze wordt 
geen recht gedaan aan de bedoelde bevriende staat. Daarom: verzoekt het college om 
alleen de Nederlandse en Sliedrechtse vlag op het Raadhuis te laten hangen en dus geen 
andere vlaggen, zoals die van vreemde mogendheden. Dat was mijn motie.

De plaatsvervangend voorzitter Dank u wel. Dan kijk ik even de zaal in. Ik zie de heer 
Dunsbergen; gaat uw gang.

De heer Dunsbergen Voorzitter, dank u wel. Ik ga er even vanuit dat het een 
woordvoering is, dus het is niet zozeer een interruptie op de heer Jongeneel. 

De plaatsvervangend voorzitter Dan ben ik iets te snel. Dan ga ik de heer Jongeneel 
even danken voor zijn inbreng. Dan is de motie hiermee ingediend en gaan we de eerste 
ronde doen. Dan starten we bij de heer Dunsbergen. 

De heer Dunsbergen Voorzitter, dank u wel. We leven in een uitzonderlijke tijd; een tijd 
waarin we dus zowaar te maken hebben met landen in Europa waar op dit moment ook 
ongewenste vlaggen wapperen van vreemde mogendheden. Het is dus wat ons betreft 
niet meer dan logisch dat we in deze tijd solidair zijn aan Oekraïne en volgens het CDA 
Sliedrecht is het ook volstrekt in overstemming met onze waarden en normen. Dat is 
even ons principiële punt. Daarnaast stuiten we ook op een aantal praktische bezwaren. 
Zo worden alle andere vlaggen, behalve die van Nederland en Sliedrecht, uitgesloten. 
Dus ook de vlag van Zuid-Holland, van Roemenië, waar onze partnergemeente vandaan 
komt of zelfs de regenboogvlag, veteranenvlag of de KNVB-vlag. Voorzitter, wij kunnen 
deze motie daarom niet steunen. Dank u wel.

De plaatsvervangend voorzitter Dank u wel, de heer Dunsbergen. Zijn er nog meer 
mensen die willen reageren? Ik kijk even de zaal rond. Ik zie de heer Ippel. Gaat uw gang.

De heer Ippel Voorzitter, om helemaal niets te zeggen, dat… het is wel laat op de avond, 
maar ik begrijp wat de heer Dunsbergen inbracht en zo zit onze fractie er ook in. Ik moet 
ook eerlijk zeggen: de constatering dat ‘veel mensen gekwetst worden’ - ik spreek heel 
wat Sliedrechters en ik heb er echt nog geen één gesproken, maar misschien zit ik in een 
totale andere hoek te vissen van waar meneer Jongeneel dat doet, maar ik kan me ook 
niet zo voorstellen dat zoveel mensen gekwetst zijn. Misschien zijn dat mensen die een 
hele andere vlag of een andere beweging voorstaan. Maar goed, ik wil het daar ook bij 
laten. Ik ga ook geen steun namens onze fractie uitspreken voor deze motie. 

De plaatsvervangend voorzitter Dank u wel, de heer Ippel. Dan waren we in de rondte
en om reden dat ik hier zit, denk ik dat de portefeuillehouder wil reageren. Dus we geven 
het woord aan de heer De Vries, gaat uw gang.

Burgemeester De Vries Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik moet u zeggen dat het mij 
spijt dat een motie als deze wordt ingediend. Dat spijt mij des te meer omdat ik 
Sliedrecht inmiddels heb leren kennen, als uw burgemeester, als voorzitter van uw raad, 
maar ik sta hier nu als burgemeester, als een zeer solidaire gemeenschap. Een 
gemeenschap die zich solidair toont met een land in nood. Een land wat is aangevallen 
door een vijandige staat en als gevolg daarvan, zoals de heer Dunsbergen heel raak zei, 
op veel plekken in dat land helaas een vlag van een vijandige mogendheid hangt. En die 
solidariteit uit zich op allerlei manieren. Die uit zich vooral ook in de gastvrije ontvangst 
en veiligheid die wij kunnen bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Dat doen heel veel 
Sliedrechters al 9 maanden lang en daar ben ik, met u hopelijk ook heel erg trots op: dat 
wij als gemeenschap die gastvrijheid en die veiligheid en daarmee ook barmhartigheid 
kunnen tonen aan deze mensen in nood. Die zo dichtbij, binnen ons continent Europa, 
bedreigd worden in hun vrede, veiligheid en democratie en daarmee niet alleen niet dit 
land daarmee wordt bedreigd daarmee wordt bedreigd, maar ook onze veiligheid en onze
democratie absoluut ook in het geding is. Die solidariteit, voorzitter, uit zich niet alleen in 
de particuliere opvang en in de gemeentelijke opvang. Die uit zich ook in het tonen en 
het laten hangen van de Oekraïense vlag. Dat doen we al vanaf het moment dat die 
oorlog is uitgebroken en ik hecht er aan dat we dat ook blijven doen zolang deze oorlog 
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op deze manier voortduurt, voorzitter. En met de heer Ippel herken ik als burgemeester 
ook niet dat veel mensen in onze gemeente zich daar aan storen. Er zijn wel inwoners die
hebben gemeld bij mij en zoals u wellicht nog hebt gezien, voorzitter, heb ik daar ook 
publiekelijk op gereageerd. In die lijn zou ik ook eigenlijk willen reageren op deze 
voorliggende motie. Want, voorzitter: de indiener spreekt over vreemde mogendheden. Ik
zou eigenlijk vooral willen spreken over een bevriende staat. Een bevriende staat, waarbij
we door middel van het uitdragen en ook het vlaggen van de Oekraïense vlag onze 
solidariteit tonen. Voorzitter, en is daarmee onze Nederlandse vlag voor mij als uw 
burgemeester daarmee niet belangrijk? Geenszins! Integendeel. Wij zijn trots op die 
Nederlandse vlag. Die krijgt ook een plaats. Gelukkig hebben wij niet alleen een raadhuis,
we hebben ook een gemeentekantoor, ook een officiële formele plek van ons als 
gemeente. Daar hangen de Sliedrechtse en de Nederlandse vlag. Die zullen daar ook 
altijd hangen. Op deze manier denk ik dat we zowel laten zien dat wij trots zijn op onze 
Sliedrechtse vlag, trots zijn op onze Nederlandse vlag, maar ook trots zijn dat we onze 
solidariteit kunnen tonen met een bevriende staat in nood. Voorzitter, dat alles maakt dat
ik deze motie ten stelligste wil ontraden. Dank u wel.

De plaatsvervangend voorzitter Dank u wel, burgemeester. Er zijn aan u geen vragen,
zie ik. Dan gaan we door naar de tweede termijn.

De heer Jongeneel Bedankt, voorzitter.

De plaatsvervangend voorzitter Ik was nog even aan het kijken in de zaal of er 
mensen nog een tweede termijn willen, maar misschien willen ze dat na uw inbreng. Dus 
ik ga eerst naar de heer Jongeneel luisteren.

De heer Jongeneel Dat weet ik wel zeker. Natuurlijk zijn we solidair met de Oekraïne, 
met onze hearts and minds, hoe de Amerikanen het altijd mooi zeggen. We leveren ze 
wapens, we leveren ze geld, we geven ze hier een onderdak als ze hierheen komen 
vluchten. Dus ik wil niet horen dat ik niet solidair ben; dat onze partij niet solidair is met 
de Oekraïne. Dat is echt gelul. En hier, de opstelling van deze raad doet er toe dat de 
Sliedrechter die anders denkt, zich niet meer durft uit te spreken. Niet alleen over deze 
Oekraïense vlag. Men durft zich ook niet meer uit te spreken over Zwarte Piet. Men durft 
zich ook niet meer uit te spreken over het slavernijverleden. Men durft zich ook niet meer
uit te spreken over woke. Dat komt door jullie opstelling en voorzitter: dat komt door de 
opstelling door de raad, door de politiek in Nederland.

De plaatsvervangend voorzitter Ik wil u wel verzoeken of u het wil houden bij het 
onderwerp van de vraag.

De heer Jongeneel Nee, want ik wil dit gewoon behandelen. Want dit is gewoon de 
essentie van het hele verhaal. 

De plaatsvervangend voorzitter Ja, u mag het willen behandelen, maar hoewel ik hier 
tijdelijk zit, ben ik wel de voorzitter nu van deze raad en ik verzoek u nogmaals om het 
gewoon te houden bij het onderwerp waar het om gaat en dat is een vlag. En hij staat, als
ik het verhaal goed lees, op het raadhuis, dus hij kan niet eens wapperen. Dus ik zou het 
graag daarbij willen houden.

De heer Jongeneel Daar heeft u helemaal gelijk in, voorzitter. Hij wappert ook niet. Want
ik zie deze vlag elke dag. Volgens mij weet de hele raad niet hoe deze vlag erbij hangt. 
Deze vlag zit om zijn sokkel gewikkeld. Die wappert niet eens. Is dat respectvol voor een 
bevriende staat? Dat vind ik niet. Vinden wij niet als partij zijnde. Heel veel Sliedrechters 
durven niks te zeggen. Weet u waarom, over die Oekraïense vlag? Omdat ze dan worden 
uitgemaakt voor ‘vriendje van Rusland’. Nee, er zijn juist heel veel Sliedrechters trots om 
Nederlander te zijn, om Sliedrechter te zijn, maar die zitten al vanaf februari te kijken 
naar het raadhuis en denken van, hé, die vlag. Ik heb heel veel Sliedrechters gezegd, die 
naar me toekwamen, die naar de heer Brandwijk toekwamen: kijk, we zien het even aan. 
In september zullen we er een keer een opmerking over maken. Heb ik ook gedaan in het
Presidium, maar geen gehoor.
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De plaatsvervangend voorzitter Ik krijg een vraag tussendoor van de heer Van 
Wijngaarden. Gaat uw gang.

De heer Van Wijngaarden Voorzitter, ik hoor de heer Jongeneel net een aantal keren 
zeggen dat Sliedrechters zich niet uit durven te spreken. Ik vraag me dan wel af waar dat 
uit blijkt. Want we hebben net de burgemeester gehoord, die aangaf dat hij inderdaad 
signalen vanuit de gemeenschap heeft gekregen en ook met die mensen in gesprek is 
gegaan. Hoe kan dat als mensen zich niet durven uit te spreken, dat de burgemeester 
met kritische mensen in gesprek gaat?

De plaatsvervangend voorzitter Meneer Jongeneel.

De heer Jongeneel Oké, dan wil ik u teruggeven: hoe zijn de mensen bejegend daarna, 
door een column waar ze gewoon voor gek zijn gezet? Wat gewoon niet netjes was? Die 
mensen gebruiken een verkeerde woordkeuze, hebben het over onrusten in Oekraïne. 
Nee, het is een burgeroorlog. Dat weet iedereen, maar dat die mensen dat verkeerd 
benoemen, dat is heel vervelend en dat is ook niet goed te praten. Maar voorzitter, 
meneer Van Wijngaarden….

De plaatsvervangend voorzitter De heer Van Wijngaarden gaat op u reageren, denk 
ik.

De heer Van Wijngaarden Voorzitter, ik hoor een hoop onzin, maar ik hoor geen 
antwoord op mijn vraag.

De plaatsvervangend voorzitter Meneer Jongeneel gaat over zijn eigen antwoord, 
maar we gaan wel proberen om te kijken of er nog een antwoord komt.

De heer Jongeneel Ik heb geleerd het afgelopen half jaar om hier niet op te reageren en 
de onzin die nu wordt verspreid hier in de raad, daar ga ik niet eens op reageren. Ik ga 
verder met mijn betoog.

De plaatsvervangend voorzitter Ja, u gaat zo naar een afronding van uw betoog, dat 
klopt, maar de heer Van Wijngaarden heeft daarvoor nog even een vraag.

De heer Jongeneel Waarom moet ik afronden? We hebben het net een half uur over 
warme kamers gehad en wij willen ook gewoon een keer de tijd krijgen om onze motie 
verder te behandelen. 

De plaatsvervangend voorzitter U mag dat zo meteen gaan doen, meneer Jongeneel, 
alleen de heer Van Wijngaarden gaat u eerst een vraag stellen.

De heer Van Wijngaarden Voorzitter, deze houding van de heer Jongeneel verbaast me 
een beetje, want hij beticht de raad van van alles: dat wij het klimaat zouden creëren 
waarin mensen zich blijkbaar niet veilig voelen om hun mening te geven. Iets wat ik ten 
zeerste verwerp. Maar mensen zullen hun mening, zeker als die wat - hoe zal ik het 
zeggen - apart is of controversieel is, dan zal er wel gewoon een goede onderbouwing bij 
moeten komen en niet alleen maar rare onderbuikgevoelens en andere vreemde 
uitspraken. Dank u wel, voorzitter. Het was geen vraag.

De plaatsvervangend voorzitter Ik hoorde geen vraag. Dan kan de heer Jongeneel 
verder met zijn betoog. Gaat u verder.

De heer Jongeneel Als ik naar de VVD luister, dan ga ik me steeds meer realiseren dat 
wij in een andersom land leven. In welk westers land hangt men vlaggen op van andere 
mogendheden aan overheidsgebouwen? 
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De plaatsvervangend voorzitter Die vraag gaat u stellen aan de heer Van Wijngaarden
en daarna de heer Verweij weer een vraag aan u. Niet aan de heer Van Wijngaarden, 
maar die mag eerst nog een vraag stellen aan de heer Jongeneel. Gaat uw gang.

De heer Van Wijngaarden Nee, geen vraag. Een antwoord op de vraag die de heer 
Jongeneel stelt, welke landen dat doen. Nou, onder andere Duitsland, België, Luxemburg, 
Frankrijk, Spanje, Portugal, Engeland, Polen, Estland, Letland, Litouwen, Zweden, 
Noorwegen, Finland, Denemarken en volgens mij nog een heel groot gedeelte van de 
andere landen van de wereld. Dank u wel. 

De plaatsvervangend voorzitter Dank u wel. We gaan naar de heer Verweij, want die 
heeft een vraag aan de heer Jongeneel. Gaat uw gang.

De heer Verweij Ik maak me een beetje zorgen over de koers van dit debat, meneer de 
voorzitter. Ook omdat ik dan tussenzinnen hoor waarin gesproken wordt over een 
burgeroorlog in Oekraïne, waarvan ik denk: ja, volgens mij worden hier nou hele andere 
theorieën de zaal in gebracht, wat volgens mij niet zo verstandig is. Mijn…

De plaatsvervangend voorzitter U heeft ook nog een vraag aan de heer Jongeneel.

De heer Verweij Mijn voorstel is dan eigenlijk: zouden we kort kunnen schorsen om 
allemaal even de ademhaling een beetje te laten zakken en te kijken hoe we met het 
debat verder gaan? Want anders heb ik het idee dat het niet bij het onderwerp blijft en 
vooral heel erg onrustig wordt en alle kanten op schiet.

De plaatsvervangend voorzitter U doet een punt van orde, dus dat lijkt me een goed 
idee. De heer Van Rossum?

De heer Van Rossum Ik zou een ander punt van orde willen doen. We gaan gewoon 
over tot stemming. Volgens mij is het wel duidelijk hoe de kaarten geschud liggen. Ik voel
er eigenlijk verdraaid weinig voor om hier nog heel veel meer woorden aan vuil te maken 
dan we tot heden hebben gedaan. Wat mij betreft is het duidelijk; we gaan over tot 
stemming, dan heeft u uw 50 seconds of fame gehad, en dan is het klaar. 

De plaatsvervangend voorzitter Ik heb geen 50 seconds of fame; u bedoelt 
waarschijnlijk de heer Jongeneel.

De heer Van Rossum Via u, voorzitter.

De plaatsvervangend voorzitter Dank u wel. Ik zeg alleen maar: uw reactie roept ook 
weer vragen op en andersom. Maar we gaan naar de heer Jongeneel luisteren, want die 
was nog even halverwege zijn tweede termijn om te verdedigen waarom de motie zoals 
die voorligt moet worden aangenomen. Gaat u verder.

De heer Jongeneel Ik hoorde het argument van het CDA net, voorzitter. Waarom maak ik
mij druk? Waarom maakt Slydregt.NU zich druk? Want we hebben de regenboogvlag en 
de KNVB-vlag en de Roemeense vlag - maar naar mijn weten hebben die nog nooit op het
raadhuis gewapperd. Dus ja, ik vind het heel erg interessant dat u deze argumenten 
noemt. Want het is helemaal niet zo.

De plaatsvervangend voorzitter Nee, maar als ik even mag onderbreken: volgens mij, 
als ik de heer Dunsbergen goed begrepen heb: als we deze motie aannemen, dan kunnen
die er niet meer op. Zo staat het nu in het verhaal. 

De heer Jongeneel Dat gebeurt nooit niet, voorzitter.

De plaatsvervangend voorzitter Maar dan mag het ook niet meer; dat is wat anders. 
Maar gaat u verder.
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De heer Jongeneel Wij willen gewoon alleen een Nederlandse vlag en een Sliedrechtse 
vlag. En is dat nou zo raar? Nee, het is niet raar. Dus, oké. Dus kom uit die bubbel. Er zijn 
heel veel mensen gekwetst. Ik vind het gewoon raar, wat hier gebeurt. Ik vind het 
gewoon echt dat men hier gewoon….. dat jullie hier tegen zijn? Ik kan er gewoon niet bij.

De plaatsvervangend voorzitter Uw collega-raadsleden hebben hun eigen moverende 
redenen om dingen te doen. Ik heb nog één aanvullende vraag van de heer Dunsbergen 
en dan ga ik u verzoeken om te komen tot een einde, voor de tweede keer. De heer 
Dunsbergen.

De heer Dunsbergen Misschien om de discussie in dat opzicht ook gewoon af te ronden. 
Want ik hoor de heer Jongeneel zeggen dat hij het raar vindt dat wij vinden als raad 
blijkbaar, in ieder geval de meerderheid, dat het niet alleen de Sliedrechtse en de 
Nederlandse vlag mag zijn die mag wapperen, maar ook andere vlaggen. Volgens mij is 
hier ook gewoon een punt dat we duidelijk moeten zijn dat we het daar niet over eens 
worden. De heer Jongeneel en Slydregt.NU wil alleen de Sliedrechtse en de Nederlandse 
vlag. De rest vindt andere vlaggen ook prima. Volgens mij moeten we het daar ook 
gewoon even bij laten.

De plaatsvervangend voorzitter Ja. Maar goed, ik had al voor de tweede keer 
gevraagd aan meneer Jongeneel, hij ging het doen, zei hij. Hij gaat nu afronden. Gaat uw 
gang.

De heer Jongeneel Ik ga afronden. We gaan geen meerderheid halen, maar we staan wel
ergens voor als Slydregt.NU zijnde en daar ben ik gewoon heel trots op. Ja. En dat het een
bevriende staat is - daar dachten de Nederlanders in 2016 anders over. Die hebben toen 
tegen het Oekraïne referendum gestemd. Het is geen NAVO-staat, het is geen EU-staat. 

De plaatsvervangend voorzitter Ik ga u nu even onderbreken, want nu gaan we terug 
naar 2016, Oekraïne dingen. Ik denk dat het makkelijk is om, als u nog iets heel 
belangrijks wil zeggen, dat nu te doen en daarna overgaan naar stemming. Dank u wel.

De heer Jongeneel Nu ben ik klaar, voorzitter.

De plaatsvervangend voorzitter Dank u wel. Dan ga ik er even vanuit dat de motie in 
stemming gebracht wordt? Ja, zie ik aan mijn linkerzijde. Dan gaan mensen zich weer 
afvragen waarom de voorzitter een telefoon in zijn handen heeft, maar die moet namelijk 
meestemmen. Dan ga ik even naar links kijken of die er in kan. We zitten inmiddels op 
16, we gaan naar 17. Dan hebben we alleen mevrouw Visser nog niet. Inmiddels wel, zie 
ik. Dan gaan we eens even kijken wat het geworden is. Deze motie is verworpen met 19 
stemmen tegen en 2 voor. Dan moet ik nog met het hamertje slaan natuurlijk, waarna ik 
de vergadering even kort ga schorsen voor de volgende voorzitterswissel en dan ben ik 
hier weer weg.

Burgemeester De Vries neemt zijn plaats als voorzitter weer in

28. SLUITING
De voorzitter De vergadering is heropend. We danken de heer Pauw. We zijn 
aangekomen bij agendapunt 28 en dat is de sluiting. Ik zie u al denken: ik wil graag naar 
mijn warme huis, maar we nemen daar toch even de tijd voor. Overigens, ik kan u zeggen
dat het hier 18,7 graden is en dat ongeveer conform de richtlijn van de Rijksoverheid voor
ons allemaal, thuis en op alle andere plekken. Dus ik hoop dat u daarmee ook begrip hebt
voor de beheerder van de Lockhorst, want al onze organisaties en wij allen worden 
gevraagd om energie te besparen. Niet alleen vanwege het geld, maar ook om zo min 
mogelijk gas te verbruiken, dus ik vraag u nog even geduld in deze omstandigheden. 
Beste mensen, beste leden van de raad, ik zei het al aan het begin van de vergadering: 
het is ook een bijzondere vergadering. Niet alleen omdat het de laatste vergadering is 
van het kalenderjaar en dat blijkt ook zo te zijn; gelukkig hoeven we volgende week niet 
opnieuw bijeen te komen, hoe graag we elkaar ook zien. Maar het is ook een bijzondere 
vergadering omdat we afscheid nemen van één van onze leden en dat is de heer Leonard
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de Ruijter. Leonard is slechts een korte periode lid van deze raad gebleven, maar hij zal 
denk ik voor langere tijd in ons geheugen gegrift zijn. Niet alleen omdat hij in de annalen 
is terecht gekomen omdat hij regelmatig het woord heeft gevoerd, maar ook door wie hij 
is als onze collega binnen de raad. Leonard, jij mocht de zeer gewaardeerde andere 
collega Annebeth Schild vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Zij zal op 22 
december weer automatisch lid worden van deze raad. Wij zien daar ook weer naar uit, 
maar helaas moeten we daarom afscheid nemen van jou. Wij hebben jou in die korte tijd 
leren kennen als een zeer betrokken, bevlogen en ook deskundig raadslid. Je doet dat in 
alle bescheidenheid. Dat bleek ook wel vanavond; dat bleek ook in de oordeelsvormende 
vergadering. Toen begon jij eigenlijk met de woorden: ik sta hier met wat schroom. En 
vanavond zei je: ik bied mijn excuses aan voor mijn stemgedrag. Gelukkig lichtte je 
vervolgens toe wat je daarmee bedoelde en vervolgens hebben wij helemaal niet gehoord
dat je problemen had met je stem. Want jouw stem klonk vanavond, maar ook op eerdere
momenten en niet alleen in oordeelsvormende of besluitvormende vergaderingen, maar 
ook bij informele momenten veelvuldig luid en duidelijk. Jij was in staat om op een 
heldere en duidelijke manier toe te lichten wat jouw punt was, wat jouw vraag was, ook in
beeldvormende vergaderingen. Je had een zeer actieve bijdrage voor een nog maar jong -
jong in aantal dagen dat je raadslid mag zijn. Wethouder Spek zou dat in dagen 
samenvatten, maar dat gaan we bij jou niet doen. Want het lijken veel meer dagen 
geweest te zijn dan het feitelijk was en dat zegt iets over jou, Leonard. We willen jou 
bedanken voor jouw bijdrage in die korte tijd. Ik wil ook de betrokkenheid op ons allen, 
waardering voor de wijze waarop je met name in het sociaal domein je snel hebt 
ingewerkt en ook en dat bleek vanavond ook bij de behandeling van het minimabeleid, 
daar een hele deskundige inbreng hebt geleverd. Complimenten daarvoor namens ons 
als raad. Ook bijzonder was dat jij met je beperking toetrad tot onze raad. Ik weet nog 
voordat dat begon, dat er nog wel vragen bij werden gesteld: wat betekent dat eigenlijk 
voor ons? Hoe moeten we ons daar op voorbereiden? Enzovoort. Eigenlijk heb jij laten 
zien, heb jij ons eigenlijk geleerd in deze periode, hoe wij een inclusieve raad kunnen zijn.
We zijn al een inclusieve gemeente en natuurlijk kan dat op veel fronten beter. Jij zal ons 
in de komende tijd, ook als je geen raadslid meer bent, daaraan blijven herinneren hoe 
dat beter kan. Maar de wijze waarop jij bent geïntegreerd in onze raad en hebt geleerd 
hoe we jou in jouw raadswerk kunnen begeleiden, soms ook heel letterlijk kunnen 
begeleiden, hoe jij in staat bent geweest om vooral te kunnen luisteren en ook heel goed 
te kunnen samenvatten - de heer Van Wijngaarden zei dat voor de vergadering nog even 
‘We hebben niet zozeer behoefte aan een cursus snellezen’ - ik mag hem wel even 
citeren – ‘maar wij hebben vooral een behoefte aan een cursus luisteren, want daar 
hebben we ook veel in geleerd van Leonard’ en dat onderstreep ik heel graag. Leonard, jij
nam daarin ook vaak het initiatief en maakte het dus daarom voor ons, maar vooral voor 
jou zelf hopelijk, mogelijk om op een goede wijze in een korte tijd in onze raad te 
integreren. We zullen je ook na het vertrek na vanavond missen. We hopen dat je op wat 
voor manier dan ook betrokken zult blijven bij het werk van de raad. Al was het maar als 
een zeer betrokken en deskundige inwoner die ons op het terrein van het sociaal domein 
en waar het gaat om inclusie nog heel veel zou kunnen leren. Schroom niet, waar het 
nodig is, om ons daarin aan te spreken en natuurlijk de fractie van de SGP-ChristenUnie in
het bijzonder, maar ons allen weet je na deze periode te vinden. Leonard, namens de 
gemeente Sliedrecht, namens de raad van deze gemeente Sliedrecht wil ik je van harte 
danken voor je inbreng en nog heel veel geluk wensen en daar horen ook deze mooie 
bloemen bij. Dat ze mooi zijn, dat zal je vrouw wel zeggen, maar geloof me maar dat we 
ze met zorg hebben uitgekozen. Leonard, zeer veel dank. Ik kom naar je toe. 

[Applaus]

De voorzitter Nu heb ik begrepen dat ook jouw fractievoorzitter, de heer Ippel graag nog
even het woord tot jou richt. Cees, ik geef jou graag het woord.

De heer Ippel Voorzitter, dank u wel. Het is gebruikelijk dat we via u spreken, maar ik 
hoop me nu toch even tot Leonard te richten. Ik had vijf puntjes opgeschreven en ze zijn 
alle vijf vakkundig voor mijn voeten weggemaaid. Dat hadden we niet afgestemd, 
voorzitter, dus het is u vergeven. Het is inderdaad jammer dat we Leonard weer moeten 
laten gaan, ook al zien we Annebeth met vertrouwen en mooi uitzien ook weer 
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terugkomen. Leonard, je was inderdaad in no time ingewerkt op het sociale domein. Je 
was nieuwsgierig naar de stukken die van het college vandaan kwamen. Je had 
ontzettend veel vragen, met name ook in de fractie en hoe je het beste de middelen van 
de raad, die ons ter beschikking staan, kon gebruiken. Je hebt in die drie maanden in 
ieder geval een motie op je naam gezet met de naam ‘Zorgen voor morgen’ en die met 
meerdere partijen ingediend. Die motie is unaniem aangenomen en ook vanavond heb je 
een soort afscheidscadeau aan de Sliedrechtse bevolking meegegeven door een 
amendement in te dienen over het SMS Kinderfonds. Ook dat is unaniem door de raad 
aangenomen. Voorzitter, ik denk dat de meesten die hier in de raad zitten zo’n resultaat 
in de eerste drie maanden van hun raadslidmaatschap niet hebben gehaald: zowel een 
motie als een amendement indienen. Een ander punt, voorzitter. Nee, ik ging niet via u 
spreken, dus ik doe het via Leonard. Leonard, ik weet dat je inderdaad niet graag in de 
belangstelling staat voor zover het gaat over je visuele beperking. De voorzitter zei het 
ook al. En ik zou er eigenlijk niets van zeggen, maar de verwondering en de bewondering 
hoe jij hier mee omgaat is voor ons ook mooi om te zien en met name ook de humor die 
je daarbij meebrengt. Daarom wil ik één voorbeeld toch wel aanhalen. Een aantal weken 
geleden hadden we een fractievergadering en Leonard had zijn oortje in, zoals 
gebruikelijk, maar hij had het contact niet goed aangesloten, dus wij konden meeluisteren
naar wat Leonard hoorde, maar ja - meeluisteren viel niet mee. Want het is geratel. 
Vroeger zette we voor de grap wel eens een LP op 45 toeren, uit mijn hoofd gezegd, maar
deze stond volgens mij op 245. Het was voor een normaal mens en dan bedoel ik niet dat
je niet normaal bent Leonard, niet te volgen. Het mooiste wat daar achteraan kwam is dat
wij vol verwondering waren dat één A-viertje ongeveer in 10 seconden voorbij gerateld 
werd, toen Leonard door had dat wij dat mee konden luisteren, eigenlijk de legendarische
woorden, wat mij betreft, meegaf: “tja, jullie hebben de beperking dat je kunt lezen. 
Luisteren gaat veel sneller.” Goed, Leonard. Als fractie willen we jou - en als raad denk ik 
ook, maar in ieder geval sta ik hier namens de fractie - bedanken voor je inbreng en we 
hopen in de toekomst toch nog van je kwaliteiten gebruik te kunnen maken. Je hebt nu 
gezien hoe mooi, hoe nuttig en hoe leuk het raadswerk ook kan zijn en ik dacht zo: 
wellicht kan het ChristenUniebestuur jou volgende keer toch op een verkiesbare plaats 
manoeuvreren en misschien wat daarbij makkelijk is, dat je zelf nu weer bestuurslid bent.
Wij zouden het niet erg vinden, dat begrijp je. Maar voor de komende periode wensen we 
jou in alles van harte Gods zegen toe. Voor jou, voor Arina en voor jullie twee prachtige 
kinderen. Dank je wel.

[Applaus]

De voorzitter Dank u wel, meneer Ippel. Heeft meneer De Ruijter zelf behoefte om nog 
iets te zeggen of kunnen we overgaan tot sluiting? Meneer De Ruijter, gaat uw gang.

De heer De Ruijter Ik denk dat dat wel even goed is. Dan doe ik dat eventjes vanaf hier, 
als jullie dat goed vinden. Ik wilde net tegen Cees zeggen, eigenlijk, maar daar was ik net 
te laat voor: ga nou niet voorin staan, want ik zie je daar toch niet staan, dus je mag best 
blijven zitten. Maar goed, toch fijn dat je de moeite hebt gedaan en dat geldt ook voor u, 
burgemeester. Dank voor de mooie woorden die u als voorzitter van de raad tot mij hebt 
gericht. Ik ben er toch een beetje beduusd van. Als je terugkijkt op zo’n periode, dan is 
het inderdaad ook wel echt een achtbaan geweest. In september ben ik er een beetje 
ingerold bij de opening van het seizoen. Ik dacht daar na afloop nog eens een keertje 
over na en ik voelde me wel echt, ook die avond al, als een vis in het water. Gewoon heel 
welkom bij de raad en binnen de raad. Dus dat heb ik gelijk al als een warm bad ervaren 
en dat gevoel is eigenlijk in de loop van de maanden dat ik hier heb mogen zitten, alleen 
maar toegenomen. Het was echt een enorm voorrecht om bezig te zijn met het wel en 
wee van de gemeente Sliedrecht. Ik zou ook graag van deze gelegenheid gebruik willen 
maken om de nodige mensen te bedanken. In de eerste plaats de fractie, natuurlijk, van 
de SGP-ChristenUnie. Ik heb er in jullie eigenlijk een extra familie bij gekregen. Zo heb ik 
dat ook ervaren. Want ja, we zaten hier met de raadsvergaderingen, maar zeker ook bij 
de fractievergaderingen waarin we ook lief en leed met elkaar mochten delen, ook 
rondom dat werk. Zeker ook de andere fracties wil ik bedanken voor hun inzet en hun 
gedrevenheid, de prettige samenwerking die er ook mocht zijn en de openheid. Ik heb in 
het begin gezegd: op het moment dat je nog vragen hebt, ook rondom mijn beperking: 
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stel ze gerust. Daar hebben mensen ook gewoon open gebruik van gemaakt. Dus dank en
waardering daarvoor. Ga ook zeker door als raad met het zoeken van het goede voor de 
gemeente Sliedrecht. Het college: dank voor jullie openheid en jullie open houding, jullie 
bevlogenheid. Het woord werd al voor mij gebruikt, maar op jullie is zeker van 
toepassing. Hoe het enthousiasme er soms vanaf spat: heel bijzonder om dat mee te 
maken. Ik hoop dat jullie dat met elkaar ook vasthouden, die bevlogenheid. Jullie staan 
nog redelijk aan het begin van een periode, maar hou dat ook. Ik wil dat over twee jaar 
nog steeds kunnen zeggen en ik denk ook wel dat dat goedkomt. Blijf vooral geloven in 
wat jullie doen, in de lijn die ook is ingezet met het college werkprogramma. Blijf vooral 
ook de raad meenemen in waar jullie mee bezig zijn. Dat gebeurt tot nu toe echt heel 
goed, dus ga daar zeker mee door. De griffie wil ik ook even noemen, want ze zeggen 
altijd dat ambtelijke molens langzaam malen, maar de griffie zou ik dan liever willen 
vergelijken met een windmolen die ongeveer draait met windkracht 10. Want jullie 
hebben er altijd enorm de vaart in, met een enorm snelle reactiesnelheid - dat ik nog niet
op verzenden heb gedrukt of er komt alweer een reactie. En ook gewoon heel veel dank 
voor net even dat extra stapje wat jullie hebben gezet, bijvoorbeeld om een keer een 
Word-versie te verstrekken van een document als het PDF bestand wat lastiger leesbaar 
was, of ook een stukje ondersteuning bij de lay-out van het amendement van vandaag. 
Ook de overige betrokkenen bedankt, zoals de ambtenaren en de bode. Ik ben heel slecht
in iedereen noemen, dus iedereen die ik nu vergeten ben: bij deze ook hartelijk bedankt. 
En mocht ik je vergeten zijn, wijs me er gerust na afloop op, want dan hoop ik het in het 
vervolg nooit meer te doen. Er werd al een paar keer vanavond gezinspeeld op mijn 
visuele beperking. Dat vind ik ook helemaal niet erg; dat mag gerust. Doe dat ook vooral. 
Die ruimte is er zeker. Bij mijn aantreden stond er ook nog een stukje op Sliedrecht24 dat
ik inderdaad de eerste was die met een fysieke beperking van blindheid een plekje kreeg 
in het openbaar bestuur van Sliedrecht. Dat is natuurlijk prachtig om die ruimte te 
krijgen, maar ik wil het ook wel enigszins nuanceren. Want na mijn vertrek blijven er 
namelijk gewoon 21 raadsleden en 6 burgerraadsleden met een visuele beperking achter,
inderdaad. En dat komt omdat jullie als raadsleden allemaal jullie beperkte eigen blik 
meenemen naar deze raad. Ik denk dat dat maar goed is ook, want op het moment dat je
alles zou overzien, dan zou je er denk ik maar overspannen van worden. Als iedereen nu 
zijn eigen visie en blik op de dingen blijft meenemen, dan denk ik dat jullie als raad met 
elkaar de bonte verzameling van mensen blijven vormen die jullie nu vormen en waarvan
ik het een groot voorrecht vond om daar deel vanuit te maken. Waarvan ik hoop dat 
Annebeth haar plekje gaat vinden. Ik hoop niet dat ze al te veel op gaat zien daartegen, 
maar goed - geef haar ook zeker de lof die jullie mij hebben toegezwaaid, wat mij betreft. 
We moeten elkaar soms corrigeren; dat hebben we vanavond ook gemerkt, maar laat ik 
het positief houden: meestal, zo niet altijd versterken we elkaar en vullen we elkaar ook 
aan. Ik vond het een waar feest en een geweldige ervaring om op deze manier deel uit te 
maken van het feest van de democratie van Sliedrecht en ik zou graag willen afsluiten 
met: tot ziens en hartelijk bedankt.

[Applaus]

De voorzitter Dank je wel, Leonard voor je mooie woorden en we gaan ook afsluiten. We
gaan deze vergadering afsluiten. De laatste vergadering van het kalenderjaar 2022. Daar 
gaan we niet uitgebreid op terugblikken. Niet hier; dat doen we misschien aan de bar. U 
bent nog welkom om een glas punch of iets anders warms met ons te nuttigen. Zeer veel 
dank voor uw bijdrage in deze vergadering; ook in de afgelopen vergaderingen. Ik wens u
allen goede feestdagen toe, ook veilige feestdagen, zeg ik als uw burgemeester en ik 
hoop u allemaal in het nieuwe jaar, maar misschien ook tussendoor in onze gemeente te 
zien. In ieder geval op dinsdag 10 januari bent u allemaal hartelijk welkom, in de avond, 
op onze Nieuwjaarsreceptie in ’t Bankie om met elkaar te toosten op het nieuwe jaar. 
Daar krijgt u nog bericht over. Dank u wel allemaal voor uw bijdrage, dank aan iedereen 
die geholpen heeft in de voorbereiding van deze vergadering en de ondersteuning daarin 
en ik wens u allemaal wel thuis. Tot ziens. De vergadering is gesloten.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 7 
februari 2023. 
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De griffier, De voorzitter,

mr. R.P.A. van Aalst mr. drs. J.M. de Vries
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