
 

 

GEMEENTERAAD SLIEDRECHT 
Mondelinge vragen raadsleden aan het college van B&W (artikel 38 vragen*)  

 
Het lid dat mondelinge vragen wilt stellen meldt dit onder opgave van het onderwerp en de vragen 

schriftelijk via de griffier bij de voorzitter aan uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur. 

 
Artikel 38a Antwoordgarantie  
Indien aan de burgemeester of aan het college vragen worden gesteld op grond van artikel 38 en die 

vragen tenminste 24 uur vooraf gaande aan het stellen van de vragen bij de voorzitter zijn gemeld, 

geldt een antwoordgarantie, zodat de vragen in de betreffende vergadering of bijeenkomst worden 
beantwoord. 
 
Datum: dinsdag 8 februari 2022 
 

 
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteraad Sliedrecht, 
 

 
Steller vragen: raadslid de heer Verheul  fractie: PRO Sliedrecht 
 

 
Onderwerp: Sliedrecht Buiten   
 

Toelichting: 
 
Het college heeft op 23 november 2021 bij monde van Dhr Goverde toegezegd dat de 
raad in de huidige samenstelling nog voor de verkiezingen over een rv/rb met 
financiële kaders voor Sliedrecht Buiten kan besluiten. Tot onze grote verbazing is één 
van onze fractieleden vorige week in het dorp aangesproken door iemand die 
betrokken is bij VV Sliedrecht met de mededeling dat de gemeente Sliedrecht zou 
hebben laten weten de planning opnieuw niet te halen. Daarom de volgende vragen;  

 
Vraag 1: Loopt het proces nog zoals toegezegd op 23 november 2021? 
Vraag 2: Indien dat niet het geval is. Wat is dan nu de planning?  
Vraag 3: Waarom is de raad niet als tijdig geïnformeerd over het niet halen van de 
planning?  
Vraag 4: Snapt het college dat je als raadslid behoorlijk voor schut staat als een 
inwoner met informatie komt vanuit de gemeente Sliedrecht die je zelf nog niet kent 
als raadslid, omdat het college niks heeft laten weten? 
Vraag 5: Wat gaat het college eraan doen om zo’n zelfde soort situatie te voorkomen 
in de toekomst? 
 

 
*Art. 38 Reglement van Orde  

1. Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende of besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen 
aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een 
actueel onderwerp. Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe 
aan een raadslid. 
 


