
 
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: 12 oktober 2021 
 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteraad Sliedrecht, 
 
 
Steller vragen: raadslid de heer M.J.H. Jongeneel (fractie: Slydregt.NU ) 
 
 
Onderwerp: Sliedrechters bezorgd over aantal geldautomaten na vertrek Rabobank  
 
Indien nodig 
Toelichting: zie artikel Sliedrecht24.nl, Sliedrechtse bedrijven en bezorgd over aantal 
stortautomaten na vertrek Rabobank, d.d. 9 oktober 2021. 
 
Vraag 1: Bent u bekend met de zorgen van Sliedrechtse bedrijven over het aantal 
stortautomaten na vertrek Rabobank? 
Vraag 2: Op het Burgemeester Winklerplein zijn de 2 ABN AMRO geldautomaten 
vervangen door een automaat van Geldmaat. Daar is nog 1 automaat van in werking, 
deze automaat is trouwens al een week buitengebruik vanwege een defect. Waarom is 
dit niet goed geregeld? 
Vraag 3: Komt er buiten de Albert Heijn nog een tweede geldautomaat terug? 
Vraag 4: Waar komt de muntrollenautomaat voor onze ondernemers? 
Vraag 5: Waarom wordt er over deze veranderingen niet kordaat gecommuniceerd? 
Vraag 6: Bent u niet met Slydregt.NU van mening dat door deze veranderingen het 
voorzieningenniveau in Sliedrecht achteruit gaat? 
Vraag 7: Welke acties gaat u ondernemen om het tij te keren zodat iedere Sliedrechter 
geld kan pinnen of storten in een geldautomaat op een plek die altijd bereikbaar is?  
 
 
 
 
*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 


