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Terugkoppeling Raad Sliedrecht – 8 november 2022   

 Aanwezig:   

 SGP-ChristenUnie   

1 C. Ippel fractievoorzitter  

2 A.W. de Mul-Donker raadslid  

3 F.A. Mulder raadslid  

4 J.H. Oostrom raadslid vanaf 14:37 uur   

5 A.L. de Ruijter raadslid  

6 B.G. van Urk raadslid  

7 J.P. Verweij raadslid  

 PRO Sliedrecht   

1 T.W. Pauw raadslid  

2 M.T. Stam-Smeets raadslid  

3 C. Verheul raadslid vanaf 16:35 uur  

4 M. Verheul fractievoorzitter vanaf 17:47 uur  

5 G.J. Visser-Schlieker raadslid  

 PvdA   

1 B. van der Plas fractievoorzitter  

2 A. Dubbeldam-van Beest raadslid  

 CDA   

1 F.J. Dunsbergen fractievoorzitter  

2 P.S. Kraaijeveld-le Pair raadslid  

3 V.E. Prins raadslid  

 VVD   

1 J.T.H. van Rossum raadslid  

2 S. van Wijngaarden fractievoorzitter vanaf 14:12 uur  

 Slydregt.NU   

1 B. Brandwijk raadslid  

2 M.J.H. Jongeneel fractievoorzitter  

    

 J.M. de Vries voorzitter  

 R.P.A. van Aalst raadsgriffier  

 T.A. Spek wethouder  

 R. Bijderwieden wethouder  

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

De voorzitter opent om 14.00 uur de vergadering.  

 

2. Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen 

Er zijn geen insprekers.  

 

3.  Vaststellen agenda 

Besluit:  

De raad stelt de voorlopige agenda ongewijzigd vast.   

 

4a. Algemene beschouwingen / Begroting 2023 – collegewerkprogramma 2023 – 

2026 

4b. Septembercirculaire 2022  

De raadsvoorstellen Begroting 2023 – collegewerkprogramma 2023 – 2026 en Septembercirculaire 

2022 worden in één beraadslaging behandeld. Er volgt een afzonderlijke stemming over beide 

voorstellen. 

 

Woordvoerders uitspreken Algemene Beschouwingen in eerste termijn:  

Ippel (SGP-ChristenUnie), Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht), Dunsbergen (CDA), Van der Plas 

(PvdA), Jongeneel (Slydregt.NU), Van Wijngaarden (VVD). 

 

Bij de woordvoeringen van portefeuillehouder burgemeester De Vries heeft de plaatsvervangend 

voorzitter van de raad, de heer Pauw, voorgezeten. 

 

Ingediende amendementen:  

• Raadslid Visser-Schlieker dient een mondeling amendement in om afzonderlijk te stemmen 
over beslispunten concept raadsbesluit Begroting 2023 – Collegewerkprogramma 2022 – 2026, 

genummerd A4.1.  
 

Ingediende moties:  

• Raadslid Dunsbergen dient namens de fracties CDA, SGP-ChristenUnie, VVD en PvdA een motie 

in, met als titel 'Zorgen voor morgen', genummerd M4.1. 

• Raadslid Dunsbergen dient namens de fracties CDA en PvdA een motie in, met als titel 'Veilig 

fietsen', genummerd M4.2. 

• Raadslid Dunsbergen dient namens de fracties CDA, SGP-ChristenUnie en VVD een motie in, 

met als titel 'Duik weer fijn, energieneutraal moeten we zijn!, genummerd M4.3. Deze motie is 

ingetrokken.  

• Raadslid Dunsbergen dient namens de fracties CDA, SGP-ChristenUnie en VVD een motie in, 

met als titel 'Duik weer fijn, energieneutraal moeten we zijn!, genummerd M4.3A. 

• Raadslid Jongeneel dient namens de fractie Slydregt.NU een motie in, met als titel '1 januari 

2023, is 1 januari 2023', genummerd M4.4.  

 

Toezeggingen college:  

Wethouder 

Bijderwieden 

Het college zal zodra de rijksregeling ondersteuning verenigingen 

bekend is, deze met de raad delen 

Wethouder 

Bijderwieden 

Het college komt in Q1 2023 met een schriftelijke reflectie op de nieuwe 

handelingskaders voor bouwen van huizen op vervuilde grond. Dit 

aangaande de normen voor PFOA / PFAS en GenX. 

Burgemeester  

De Vries 

Het college doet in het eerste kwartaal van 2023 een boa beleid aan de 

raad toekomen. 
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Burgemeester 

De Vries  

Het college komt met een aanvraag aan de agendacommissie voor een 

beeldvormende vergadering over de organisatieontwikkeling in het 

eerste kwartaal van 2023. 

 

Besluiten agendapunt 4a ' Begroting 2023 – collegewerkprogramma 2023 – 2026':   
• Het (mondelinge) amendement A4.1 is met algemene stemmen aangenomen.  
• Beslispunt 1 van het concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen. 
• Beslispunt 2 van het concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen. 
• Beslispunt 3 van het concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen. 
• Beslispunt 4 van het concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen. 
• Beslispunt 5 van het concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen. 
• Beslispunt 6 van het concept raadsbesluit is in meerderheid van stemmen aangenomen.  

Tegen PRO Sliedrecht (5), overige fracties voor (16).  

• De motie M4.1 is met algemene stemmen aangenomen. 
• De motie M4.2 is in meerderheid van stemmen aangenomen. Tegen Slydregt.NU (2), overige 

fracties voor (19). 
• De motie M4.3A is in meerderheid van stemmen aangenomen. Tegen Slydregt.NU (2), overige 

fracties voor (19). 
• De motie M4.4 is in meerderheid van stemmen na een hoofdelijke stemming verworpen. De 

stemming is begonnen bij lotnummer 1, de heer Pauw. Voor de leden Jongeneel en Brandwijk. 
Tegen de overige 19 leden. 

 
Besluiten agendapunt 4b 'Septembercirculaire':  
• Het concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen.  

 

5. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 21.22 uur. 

 

 

 


