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Algemene Beschouwingen 2022

Vandaag bespreken we de begroting 2023 - collegewerkprogramma 
2023-2026. 

Alvorens we ingaan op de inhoud willen we u meegeven dat het lezen 
van de stukken geen sinecure was. Vooral het collegewerkprogramma 
zit vol met wollig taalgebruik. 

Het college is gefocust op het realiseren van de gehele koers 2030. Zo 
staan er grote projecten op het programma. Projecten op het gebied 
van ruimtelijke vernieuwing een veilig en inclusief Sliedrecht en een 
ondernemend en betrokken Sliedrecht. Een breed scala aan opdrachten
wordt genoemd in het collegewerkprogramma. Hiervoor heeft de 
gemeente een slagvaardige organisatie nodig en samenwerking met 
partners. De vraag die wij daarbij stellen is: in hoeverre is de 
organisatie slagvaardig genoeg?’

Slydregt.NU mist een concrete omschrijving van de huidige status en 
de door het college gekozen weg (strategie) naar een concreet doel. 
Slydregt.NU mis nog steeds SMART gedefinieerde doelstellingen. 
Slydregt.NU verzoekt het college om de gemeenteraad meer te 
betrekken bij het uitwerken van koers 2030 om de nodige 
aanscherping te verkrijgen in het collegewerkprogramma.
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Samenleving

Het college wil het normale leven versterken. Wat verstaat het college 
onder een normaal leven? De fractie van Slydregt.NU is van mening 
dat een normaal leven niet bestaat net zoals er geen normale mensen 
bestaan. Elk leven en individu staat voor zich. 

Voor Slydregt.NU is het duidelijk hier geen ruimte is voor 
(semi)permanente opvang van ‘’vluchtelingen’’. Voor de huidige 
‘’vluchtelingen’’ die wij tijdelijk tot en met 31 december 2022 
tijdelijk zouden opvangen is 1 januari 2023 dan ook 1 januari 2023. 
Op 1 januari moeten ze Sliedrecht weer verlaten. Sliedrecht is 
misschien een heel tolerant dorp, maar er is hier geen ruimte voor 
(semi) permanente opvang van ‘’vluchtelingen’’. Je geeft hier als een 
college daarmee dan ook een verkeerd signaal mee af. Als college 
geef je de Sliedrechter te denken: zijn de noden van asielzoekers 
belangrijker dan die van de Sliedrechter. Dit past ook perfect bij het 
tijdsgewricht dat de overheid de hele wereld belangrijker vindt dan de 
sores van de Nederlander. Eigen volk op de laatste plaats. Dit kabinet 
neemt totaal geen verantwoordelijkheid en gaat de asielcrisis nooit 
oplossen en wel gemeenten verplichten de asielzoekers op te nemen. 
Wat dat betreft kan dit kabinet echt de boom in!

Slydregt.NU is trots op alle mooie sportverenigingen in Sliedrecht. 
Slydregt.NU vindt dat er voor de Sliedrechter voldoende 
mogelijkheden zijn om te gaan sporten. Het College hoeft de 
Sliedrechter niet te stimuleren om te gaan sporten. Dit zal al heel snel 
als betutteling worden ervaren. De Sliedrechter weet de weg te vinden 
naar de sportverenigingen en sportscholen. Geef de breedtesport de 
ruimte.

Het inzetten op veilige wijken en buurten vindt Slydregt.NU een 
goede zaak. De leefbaarheid in wijken is een serieus probleem. Wij 
vinden dat het college niet alleen naar fixi-meldingen moet kijken. Het
college moet ook zijn oor te luister leggen bij de wijkbewoners. 
Slydregt.NU zou dan ook graag zien dat de inwoners, als zij een 
klacht hebben, worden gehoord en naast de fixi-melding ook de 
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gemeente kunnen bellen. We moeten er voor waken dat de 
Sliedrechter geen Burgerservicenummer wordt in plaats van een mens 
van vlees en bloed. Dit verdient onze aandacht. Wij zijn erg benieuwd 
naar de plannen om de verloedering van de wijken tegen te gaan. 
Wanneer kunnen wij deze plannen verwachten?

Ruimte

Als het aan Slydregt.NU ligt moeten er prioriteiten worden gesteld. 
Veel grote projecten als Sliedrecht-Noord, Sliedrecht 
Buiten/Stationspark III en het Burgemeester Winkelerplein al 
decennia op het programma staan. Waarom krijgen dit soort grote 
projecten,  weinig tot zelfs geen prioriteit, terwijl zij nota bene al jaren
op de agenda staan? 

Bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Dat was de slogan van de 
campagne voor de gemeenteraadverkiezingen in 2022 in Sliedrecht. 
Als het aan Slydregt.NU ligt moeten deze projecten de hoogste 
prioriteit krijgen. Daardoor zal je organisatie meteen al slagvaardiger 
zijn. Ook hoeven de inwoners zich dan geen zorgen te maken, dat de 
grote projecten niet nog eens 20 jaar voortslepen. Daarom wordt het 
hoogst noodzakelijk dat er met een tijdschema wordt gewerkt. Simpel 
samen te vatten in drie W’s voor realisatie van een project: Wat, Waar
en Wanneer.

Slydregt.NU vreest dat op deze manier de koers 2030 alleen inhoud 
gaat geven aan een warmtenet waar we als gemeenteraad niet op 
moeten blindstaren. Een fietsinfrastructuur is op zich zelf een goed 
idee. Eigenlijk is een alomvattend verkeersinfrastructuur een beter 
plan.

In Sliedrecht-Buiten wil het college het initiatief van de 
kindergemeenteraad realiseren. Een natuurspeeltuin: de baggerjungle. 
Wees een keer ambitieus door hier een mooi recreatieproject van te 
maken. Realiseer naast een baggerjungle een strandje met een 
horecagelegenheid. Hoe denkt het college hierover?
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Economie, onderwijs, sport en cultuur

Wij blijven het voor de Sliedrechtse supermarkten en de enkele 
middenstander die misschien op zondag open wil vervelend vinden dat
alleen de openingstijden in Sliedrecht-Noord zijn verruimd. Door deze
starre houding wordt de ondernemer gepakt in zijn portemonnee. De 
Sliedrechter gaat nu lekker online of in Papendrecht consumeren. 
Slydregt.NU blijft deze opstelling van de confessionele partijen 
hartstikke verkeerd en achterlijk vinden. 

Er moet vervangende huisvesting komen voor OBS De Wilgen en 
CBS Prins Willem Alexander aan de Valkweg. Gecombineerd met 
vervangende nieuwbouw voor sporthal De Valk in het 
scholencomplex. Probeer hier ook woningbouw in te passen. Hoe 
denkt het college hierover?

Het faciliteren van nieuwe initiatieven klinkt fantastisch. Echter 
daarvoor moet de gemeente wel flexibeler worden. Om een voorbeeld 
te geven: als het Nederlands elftal een finale haalt, dan zal de 
ondernemer of inwoner die iets wil organiseren daarvoor een aanvraag
doen. Dat is dan natuurlijk niet acht weken van te voren bekend. maar 
wel misschien twee weken van te voren. Het zou mooi zijn als het bij 
zo’n aanvraag kan worden afgeweken van de vaste regels, omdat de 
termijn voor toestemming om iets op korte termijn te organiseren 
logischerwijs te kort is.  
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Bestuur en organisatie

Een slagvaardige gemeente betekent ook een duidelijke 
organisatiestructuur. De organisatie moet bevoegdheden hebben om 
zaken uit te kunnen voeren. Dit betekent ook dat bij samenwerking zo 
veel mogelijk bevoegdheden bij de raad en bij de gemeente moeten 
blijven. Het is voor Slydregt.NU volkomen onduidelijk hoe het 
college de organisatie van de uitvoering heeft geregeld. Slydregt.NU 
begrijpt dat de gemeente diensten inkoopt bij de servicegemeente, die 
zichzelf controleert en monitort. Wat is exact de aard en omvang van 
deze diensten en hoe is dit financieel geregeld? Kan het college hier 
Slydregt.NU meer inzicht ingeven.

De samenwerking zoals Smart Delta Drechtsteden is veel te 
vrijblijvend en plaatst ten onrechte de raad op afstand. De raad moet 
meer bij de besluitvorming in Smart Delta Drechtsteden worden 
betrokken. Ook moet Smart Delta Drechtsteden veel meer inzicht 
geven in haar concrete doelstellingen. De aard en omvang van de 
financiële gang van zaken is onduidelijk en wordt – kennelijk – 
gecontroleerd en gemonitord door de servicegemeente zelf “nu met de
pet van centrumgemeente op” (wc-een keurt wc- eend). Slydregt.NU 
wil veel meer inzicht in de aard en omvang van de financiële gang van
zaken in relatie tot de bereikte doelen. Een organisatie die tal van 
bevoegdheden van de raad ontneemt moet goed gecontroleerd worden.
Samenwerken is prima, maar de gemeente Sliedrecht moet baas in 
eigen huis blijven.

Er staat weinig concreet in dit collegewerkprogramma waar het 
jammer is dat het geen raadsprogramma is. Maar om het programma 
wat concreter te maken zou het mooi zijn dat als we het over 
participatie hebben we kijken naar de participatieladder. Zodat we 
kunnen zien wat er aan participatie is gedaan. Hoe kijkt het college 
hiernaar?
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Financiën

Slydregt.NU is tegen hogere belastingen. De inwoners van Sliedrecht 
gaan een moeilijke tijd tegemoet en hierin is geen ruimte voor 
verhoging van belastingen. De overheid moet besparingen zoeken in 
een effectiever en efficiënter beleid net als de rest van ondernemend 
Nederland. Sliedrecht moet – zoals reeds gesteld - in dit verband haar 
eigen organisatie en de samenwerking in Smart Delta Drechtsteden 
maar eens goed onder de loep nemen. 

Slydregt.NU kijkt met zorg naar een mogelijke verhoging van de 
onroerend zaakbelastingen. Slydregt.NU is van mening dat er een 
duidelijke relatie moet zijn tussen geheven onroerend zaakbelasting en
de ruimtelijke infrastructuur in Sliedrecht. In dit verband juicht zij de 
gedachte achter het ondernemersfonds toe. Voorts moet de belasting 
sowieso op concrete normen moet worden gebaseerd. Het vragen van 
foto’s aan bewoners zoals recent in Amsterdam heeft plaatsgevonden 
slaat werkelijk nergens op. Baseer je belastinggrondslag op concrete 
normen zoals m2 of m3. 

Slydregt.NU vraagt zich af hoe het college denkt 
belastingverhogingen te voorkomen.


