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Besluitenlijst  
Oordeelsvormende vergadering gemeenteraad Sliedrecht   
Dinsdag 27 september     

 
Voorzitter: T.W. Pauw  
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.  
Er is een afmelding van de heer Prins.  
 
2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen 

Er zijn geen insprekers.  
 
3. Vaststellen agenda 

 De agenda is ongewijzigd vastgesteld.   
 
4. Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 6 september 2022   

De besluitenlijst van 6 september 2022 is ongewijzigd vastgesteld.  
 
5. Mondelinge vragen (artikel 38 vragen) 

De heer Oostrom stelt mondelinge vragen over 'situatie Putterstraat'. Wethouder Spek beantwoord 
deze vragen.  
 
6. Ingekomen stukken 

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

Burgemeester De Vries meldt dat de Drechtsteden-gemeenten een nieuw gascontract hebben 
afgesloten met Vattenfall. De gemeenteraad is hier in een CIB van 9 september jl. al over 
geïnformeerd. Dit heeft financiële gevolgen, die meegenomen worden in de 2e tussenrapportage 
of in de jaarrekening 2022. De Drechtsteden-gemeenten voeren gezamenlijk een lobby richting het 
Rijk voor compensatie van deze meerkosten. 
 
8. Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen 

Geen mededelingen.  
 
9. FYS – Smart Delta Drechtsteden. Vervolg regionale samenwerking en 

uitvoeringsprogramma 2023  

 Portefeuillehouder: Spek  

Woordvoering: Dunsbergen – Verweij – Van der Plas – Jongeneel, G.P. – Verheul, M  
 
Dit voorstel mag naar de besluitvormende vergadering van 18 oktober 2022 als debatstuk.  
 
Toezegging: 
22008 Wethouder Spek zegt toe in het monitor overleg en overige gremia waar 

wethouders zitting in hebben, te benadrukken om meer gedetailleerder verslag te 
doen voor wat betreft het financieel gedeelte. Voor het kerstreces stuurt de 
wethouder hier een bericht over naar de gemeenteraad. 
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10. BES – Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 

van Gemeente Sliedrecht 2022 

 Portefeuillehouder: De Vries  (als voorzitter van het presidium)  

Woordvoering: Mulder – Dubbeldam-van Beest – Dunsbergen – Visser-Schlieker – Jongeneel, 
M.J.H.  
 
Dit voorstel mag naar de besluitvormende vergadering van 18 oktober 2022 als debatstuk.  
 
11. BES – Strategische beleidsagenda politie 2023 – 2026 

 Portefeuillehouder: De Vries   

Woordvoering: Verweij – Dubbeldam-van Beest – Stierman – Verheul, M  
 
Dit voorstel mag naar de besluitvormende vergadering van 18 oktober 2022 als debatstuk.  
 
12.  BES – Aanpassing precariobelasting 2021 en 2022  

 Portefeuillehouder: Paas 

Woordvoering: Van der Plas  
 
Dit voorstel mag naar de besluitvormende vergadering van 18 oktober 2022 als hamerstuk.  
  
13.  BES – Wijziging winkeltijdenverordening  

 Portefeuillehouder: Bijderwieden   

Woordvoering: Dunsbergen - Ippel, C – Van Wijngaarden – Verheul, M – Dubbeldam-van Beest – 
Jongeneel, M.J.H.  
 
Dit voorstel mag naar de besluitvormende vergadering van 18 oktober 2022 als debatstuk.  
 
14.  Sluiting   

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:15 uur. 
  


