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Besluitenlijst  
Oordeelsvormende vergadering gemeenteraad Sliedrecht   
Dinsdag 14 juni 2022   

 
Voorzitter: T.W. Pauw  
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.   
 
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 19 april 2022   

De besluitenlijst van 19 april 2022 is ongewijzigd vastgesteld.  
 
5. Mondelinge vragen (artikel 38 vragen) 

Er zijn geen mondelinge vragen gesteld.  
 
6. Ingekomen stukken 

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

De heer Bijderwieden meldt dat er in Sliedrecht een pilot wordt gestart om mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt te interesseren om met behulp van een verkorte 
opleiding hun steentje bij te dragen aan de energietransitie.  
 
8. Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen 

Geen mededelingen.  
 
9. BES – Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente 

Sliedrecht 2022   
 Ingediend door het presidium (De Vries)   

Woordvoering: Mulder  
 
Dit voorstel mag naar de besluitvormende vergadering van 5 juli 2022 als hamerstuk.  
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10. FYS – Vaststellen Alcoholverordening   

 Portefeuillehouder: De Vries   

Woordvoering: Jongeneel, M.J.H. – Mulder – Dubbeldam-van Beest – Van Wijngaarden  
 
 
Toezegging burgemeester De Vries  

 
Dit voorstel mag naar de besluitvormende vergadering van 5 juli 2022 als debatstuk.  
 
11. BES – Zienswijzen jaarstukken 2021 en begrotingen 2023 van de 

gemeenschappelijke regelingen   

 Coördinerend portefeuillehouder: Paas  

Woordvoering algemeen: Verweij – Brandwijk – Dunsbergen – Verheul, M – Van der Plas 
Woordvoering GR Sociaal: Stierman – Dunsbergen – Verweij   
Woordvoering GR Drechtwerk: Verweij – Van der Plas – Dunsbergen – Stierman  
Woordvoering GR Omgevingsdienst ZHZ: Verheul, M – Dunsbergen – Brandwijk – Verweij 
Woordvoering GR Veiligheidsregio ZHZ: Verweij – Brandwijk  
Woordvoering GR Dienst, Gezondheid & Jeugd: Stierman – Verweij  
Woordvoering GR Gevudo: Brandwijk – Verweij  
 
Toezegging wethouder Bijderwieden 

 
Dit voorstel mag naar de besluitvormende vergadering van 5 juli 2022 als debatstuk.  
 
12. BES – Nota verbonden partijen  

 Portefeuillehouder: Paas  

Woordvoering: Visser-Schlieker – Mulder – Van der Plas – Jongeneel, G.P. – Dunsbergen  
 
Dit voorstel mag naar de besluitvormende vergadering van 5 juli 2022 als debatstuk.  
 
13. FYS – Kiezen voor Geothermie  

 Portefeuillehouder: Spek   

De bespreking van dit agendapunt is doorgeschoven naar de oordeelsvormende 
vergadering van dinsdag 21 juni 2022 en wordt agendapunt 14.  
 
 

22004 Burgemeester de Vries geeft vóór de besluitvormende vergadering 
van 5 juli 2022 antwoord op de vraag of er op dit moment ruimte is 
in de verordening voor prijsacties zijnde happy hours.  
 

22005 Wethouder Bijderwieden zegt toe om vóór de besluitvormende 
vergadering van 5 juli 2022 uit te zoeken of de zienswijze OZHZ 
moet worden aangepast door het uitstel van de omgevingswet. Als 
het geen gevolgen heeft, dan laten we het zo. Als het wel gevolgen 
heeft, dan volgt een terugkoppeling aan de gemeenteraad.  
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14. Sluiting   

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.44 uur. 


