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Terugkoppeling Raad Sliedrecht 29 juni 2021  
 

 Aanwezig:   

 SGP-ChristenUnie   

1 C. Ippel raadslid  

2 A.W. de Mul-Donker raadslid  

3 F.A. Mulder raadslid  

4 J.H. Oostrom raadslid  

5 J.C. Paas fractievoorzitter Voorzitter agp 10 

6 A.T. Spruijt raadslid  

7 J.H. Visser raadslid  

 PRO Sliedrecht   

1 W.H. Blanken raadslid  

2 T.W. Pauw raadslid  

3 M.T. Stam-Smeets raadslid afmelding 

4 G. Safai Pour raadslid  

5 M. Verheul fractievoorzitter  

 PvdA   

1 B. van der Plas fractievoorzitter  

2 G. Torun raadslid  

 CDA   

1 A.L. den Besten raadslid  

2 F.J. Dunsbergen fractievoorzitter  

3 V.E. Prins raadslid  

 VVD   

1 R. Bijderwieden fractievoorzitter  

2 S. van Wijngaarden raadslid  

 Slydregt.NU   

1 M.J.H. Jongeneel fractievoorzitter  

 D66    

1 R.B. de Munck fractievoorzitter  

    

 J.M. de Vries voorzitter  

 R.P.A. van Aalst  raadsgriffier  

 E.P.E. Goverde wethouder  

 T.A. Spek wethouder  

 P. Vat wethouder  
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1.  Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. 

Er is een afmelding van mevrouw Stam-Smeets. 

Loting stemmingsvolgorde: het lot is gevallen op nr. 15, de heer Jongeneel. 

 

2.  Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen 

Er zijn geen insprekers. 

 

3.  Vaststellen agenda 

Besluit:  

De raad stelt de voorlopige agenda ongewijzigd vast.  

 

4. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 25 mei 2021 

Er zijn geen voorstellen tot tekstwijziging  van de concept notulen ingekomen. 

 

Besluit:  

De raad stelt met algemene stemmen de concept notulen van 25 mei 2021 ongewijzigd vast. 

 

5. Mondelinge vragen (artikel 38 RvO) 

Er zijn geen mondelinge vragen. 

 

6.  Ingekomen stukken 

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over de ingekomen stukken. 

 

Besluit: 

De raad stemt met algemene stemmen in met het voorgelegde concept raadsbesluit. 

 

7. Benoemen burgerraadslid CDA 

Kandidaat burgerraadslid voor het CDA, mevrouw P.S. Kraaijeveld-Le Pair. 

 

Besluit:  

De raad stemt met algemene stemmen in met de samenstelling Commissie Geloofsbrieven 

voor de benoeming van mevrouw P.S. Kraaijeveld–Le Pair, bestaande uit: 
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- mevrouw A.W. de Mul-Donker; 

- de heer R.B. de Munck; 

- de heer M. Verheul. 

 

Rapport Commissie geloofsbrieven wordt voorgelezen door de voorzitter van de 

commissie: mevrouw De Mul – Donker. 

 

Besluit:  

De raad stemt met algemene stemmen in met het ontbinden van de Commissie 

Geloofsbrieven – benoemen burgerraadslid CDA. 

 

Besluit: 

De raad stemt bij acclamatie in met de benoeming van het voorgedragen kandidaat-

burgerraadslid, mevrouw Kraaijeveld – Le Pair. 

 

Mevrouw Kraaijeveld-Le Pair is geïnstalleerd met het afleggen van de eed. 

 

8.  Benoemen plv en leden agendacommissie CDA 

De heer De Vries en Den Besten wisselen van functie binnen de agendacommissie. De heer 

De Vries wordt nu voorgedragen als lid en de heer Den Besten als plaatsvervangend lid. 

 

Besluit 

De raad stemt bij acclamatie in met het voorgestelde besluit. 

 
 

9. HAMERSTUK – Onderhoudsplan Wegen 

 

Besluit: 

De raad stemt met algemene stemmen met het voorstel in. 

 

Voorzitter bij agendapunt 10: De heer J.C. Paas (plaatsvervangend voorzitter raad). 
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10.  DEBATSTUK – 1e Tussenrapportage 

 

De heer Pauw dient namens de fractie PRO Sliedrecht een amendement in met de titel  

'1e Tussenrapportage 2021', genummerd A10.1. 

 

Toezeggingen burgemeester De Vries: 

 Per kwartaal vanaf september 2021 informeert het college de raad vertrouwelijk over 

de voortgang van de  versterking  van de financiële functie. 

 Vóór de begrotingsvergadering in 2021 praat het college de raad bij over de voortgang 

van de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie en geeft daarbij inzicht in de formatie.  

 

Besluit: 

 A10.1  is verworpen. Voor: PRO Sliedrecht, D66, Slydregt.NU (6), de overige fracties zijn 

tegen (14). 

 Het concept raadsbesluit is in meerderheid van stemmen aangenomen. Voor: CDA, 

PvdA, SGP-ChristenUnie, VVD (14), de overige fracties zijn tegen (6). 

 

11.  DEBATSTUK – Transitie service-gemeente Dordrecht bedrijfsvoering 

De heer Visser dient namens de fracties SGP-ChristenUnie en PRO Sliedrecht een 

amendement in met de titel 'Transitie Service-gemeente Dordrecht bedrijfsvoering', 

genummerd A11.1. 

 

Besluit: 

 A11.1 is met algemene stemmen aangenomen. 

 Het gewijzigde concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen. 

 

12.  DEBATSTUK – Transitie GR Sociaal Drechtsteden 

De heer Visser dient namens de fracties SGP-ChristenUnie en PRO Sliedrecht een 

amendement in met de titel 'Transitie GR Sociaal Drechtsteden', genummerd A12.1. 

 

Besluit: 

 A12.1 is met algemene stemmen aangenomen. 

 Het gewijzigde concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen. 
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13.  DEBATSTUK – Zienswijze jaarstukken 2020 en begrotingen 2022 van de 

gemeenschappelijke regelingen 

De heer Dunsbergen dient namens de fractie CDA een amendement in over de zienswijze 

GR VRZHZ, genummerd A13.1. 

De heer Dunsbergen dient namens de fracties CDA en D66 een amendement in over de 

zienswijze GR Gevudo, genummerd A13.2. 

 

Besluit: 

 A13.1 is met algemene stemmen aangenomen. 

 A13.2 is met algemene stemmen aangenomen. 

 Het gewijzigde concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen. 

 

14.  DEBATSTUK – Transitievisie Warmte 2021 

De heer Bijderwieden dient namens de fractie VVD een amendement in met de titel 

'Warmtenet blijft in publieke handen', genummerd A14.1. 

 

Uit bijlage 1 (Transitievisie Warmte Sliedrecht) worden twee kennelijke schrijffouten 

hersteld: 

 pagina 4 van 26 wordt het voorwoord verwijderd; 

 pagina 5 van 26 uit de zin 'Er is keuzevrijheid en die blijft er naar verwachting ook' 

worden de woorden 'naar verwachting' geschrapt. 

 

Besluit: 

 A14.1 is met algemene stemmen aangenomen. 

 Het gewijzigd concept raadsbesluit is in meerderheid van stemmen aangenomen. 

Tegen: Slydregt.NU (1), de overige fracties zijn voor (19). 

 

15.  DEBATSTUK – Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 

De heer Bijderwieden dient namens de fractie VVD een amendement in met de titel 'Geen 

windmolens in Sliedrecht', genummerd A15.1. 

De heer Prins dient  namens de fracties CDA en VVD een motie in met de titel 'Uit een andere 

hoek', genummerd M15.1. 

De heer Prins dient namens de fractie CDA een motie in met de titel 'Energieopslag', 

genummerd M15.2. 
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Besluit: 

 A15.1 is in meerderheid van stemmen verworpen. Voor: VVD, Slydregt.NU, PvdA, D66 (6), 

de overige fracties zijn tegen (14). 

 Het concept raadsbesluit is in meerderheid van stemmen aangenomen. Tegen: VVD, 

Slydregt.NU (3), de overige fracties zijn voor (17). 

 M15.1 is in meerderheid van stemmen verworpen: Voor: D66, VVD, CDA, PvdA, 

Slydregt.NU (9), de overige fracties zijn tegen (11). 

 M15.2, de stemmen zijn gestaakt. Voor: PRO Sliedrecht, D66, CDA, PvdA (10, de overige 

fracties zijn tegen (10). Herstemming op 13 juli 2021. 

 

16.  DEBATSTUK – Recreatievisie 

De heer Paas dient namens de fractie SGP-ChristenUnie een amendement in over de 

Recreatievisie, genummerd A16.1. 

De heer Van Wijngaarden dient namens de fracties VVD en Slydregt.NU een motie in met de 

titel 'Laat de beperkte zondag openstelling los', genummerd M16.1. 

 

Besluit: 

 A16.1 is in meerderheid van stemmen aangenomen. Voor: SGP-ChristenUnie, CDA, PvdA 

(12), de overige fracties zijn tegen (8). 

 Het gewijzigd concept raadsbesluit is in meerderheid van stemmen aangenomen. 

Tegen: PRO Sliedrecht (4), de overige fracties zijn voor (16). 

 M16.1 is in meerderheid van stemmen verworpen. Voor: VVD, Slydregt.NU, PRO 

Sliedrecht (7), de overige fracties zijn tegen (13). 

 

17.  DEBATSTUK – Onderhoudsbeleid Vastgoed 2021-2030 en Beheerplan Onderhoud 

Vastgoed 2021-2024 

Besluit: 

Het concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen. 

 

18. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur. 

 


