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Besluitenlijst  
Oordeelsvormende vergadering gemeenteraad Sliedrecht   
Dinsdag 12 oktober en woensdag 13 oktober 2021    

 

Dinsdag 12 oktober 2021 

Voorzitter: A.L. den Besten 

 

1. Opening 

Er zijn afmeldingen van mevrouw Safai Pour en de heer Torun. 

De heer Bijderwieden heeft zich afgemeld vanaf agendapunt 14 (heropening) op 13 

oktober. 

 

2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld.  

 

3. Vaststellen agenda 

 De agenda voor 12 en 13 oktober 2021 zijn vastgesteld. 

 

4. Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergaderingen van 21 september 2021 

De besluitenlijst is vastgesteld. 

 

5. Mondelinge vragen (artikel 38 vragen) 

Mondelinge vragen fractie Slydregt.NU bij monde van de heer Jongeneel.  

De vragen gaan over: ' Sliedrechters bezorgd over aantal geldautomaten na vertrek 

Rabobank'.  

Antwoord door wethouder Vat. 

Toezegging: 

21033 De PH neemt deze week contact op met de ondernemersverenigingen en 

met de RABO bank.  

 

6. Ingekomen stukken 

Geen vragen en/of opmerkingen over de ingekomen stukken. 
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7. Mededelingen portefeuillehouders 

Wethouder Spek heeft een mededeling over aanvragen / inschrijving bij het Nationaal 

Groeifonds  door consortium Nieuwe Warmte NU (NWN) om voor 100.000 woningen 

duurzame warmtevoorzieningen te verkrijgen. HVC heeft het plan om  (gesteund door de 

Drechtsteden)  ook financiele middelen daaruit te krijgen voor 7500 woningen voor de 

gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. De aanvraag is gebaseerd op de 

aangenomen RES 1.0 en lokale visies Warmte en levert geen vraag voor co-financiering 

op. 

 

8. Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen 

Geen mededelingen vanuit de vertegenwoordigers in de GR en. 

 

9. FYS – Kredietaanvraag omgeving Elektra, Stationsweg 2-4  

 Portefeuillehouder: Goverde 

Woordvoering:  Visser – Dunsbergen – Verheul – Dubbeldam – Brandwijk – De Munck 

 

Dit voorstel mag naar de besluitvormende vergadering van 26 oktober 2021 als 

hamerstuk met stemverklaring.  

10. FYS – Vastgoedbeleid Sliedrecht 2021-2028  

 Portefeuillehouder:  Goverde 

Woordvoering:  De Munck – Van Wijngaarden – Pauw – M.J.H. Jongeneel -  Van der Plas 

– Dunsbergen - Visser 

Toezeggingen portefeuillehouder:  

21034 Ph Goverde zegt toe na te gaan of een onderzoek  met een kosten/baten 

analyse naar "all electric" mogelijk is, en wat de kosten daarvan zijn.   

21035 De PH Goverde zegt toe dat het college de reguliere P&C cyclus zal gebruiken 

om te rapporteren over de portefeuille vastgoed.   

 

Dit voorstel mag naar de besluitvormende vergadering van 26 oktober 2021 als 

debatstuk. 
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11. FYS – Groeiagenda: uitvoeringsprogramma 2022 en voortgangsmonitor  

 Portefeuillehouder: Spek 

Woordvoering: M.J.H. Jongeneel – Bijderwieden – Dunsbergen – Pauw - Oostrom 

 

Dit voorstel mag naar de besluitvormende vergadering van 26 oktober 2021 als 
debatstuk. 
 

12. FYS – Regionale Adaptatie Strategie  

 Portefeuillehouder: Spek 

Agendapunt 12 is doorgeschoven naar 13 oktober 2021 en wordt agendapunt 18. 

 

13. Schorsing 

Schorsing om 23.15 uur tot woensdag 13 oktober 2021.  
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Woensdag 13 oktober 2021 

Voorzitter: J.H. Visser 

 

14. Heropening 

De voorzitter heropent de vergadering om 20.00 uur. 

 

15. SOC - Zienswijze begrotingswijziging bij eerste burap SOJ  

 Portefeuillehouder: Vat 

Woordvoering: Gruppen – Brandwijk – Stam-Smeets – Den Besten – Paas  
 
Dit voorstel mag naar de besluitvormende vergadering van 26 oktober 2021 als 
debatstuk. 
 

16. BES – Transitie GR Sociaal, definitieve GR Tekst  

 Portefeuillehouders: Vat en Spek  

Woordvoering: Dunsbergen – Paas – Pauw – G.P. Jongeneel  
 

21036 Het college komt vóór 23 oktober met een CIB als reactie op de inbreng en 

gedane suggestie van de oordeelsvormende vergadering met betrekking tot 

beslispunt 3. 

 
Dit voorstel mag naar de besluitvormende vergadering van 26 oktober 2021 als 
debatstuk. 
 

17. BES – Overeenkomsten transitie service-gemeente  

 Portefeuillehouder: Spek 

Woordvoering: G.P. Jongeneel – Pauw – Van Wijngaarden  
 
Dit voorstel mag naar de besluitvormende vergadering van 26 oktober 2021 als 
hamerstuk met stemverklaring.  
 

18. FYS – Regionale Adaptatie Strategie  

 Portefeuillehouder: Spek 

Dit agendapunt gaat terug naar de agendacommissie voor agendering.  
 

19. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.58 uur  


