
 Zie vervolg op volgende pagina  

 
 
 
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: 28 november 2022  
 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht, 
 
 
Steller vragen: raadslid Visser 
Fractie: PRO Sliedrecht  
 
 
Onderwerp: Energievraagstuk voor verenigingen 
 
Indien nodig 
Toelichting: Op dinsdag 8 november 2022, heeft de fractie van PRO Sliedrecht aandacht gevraagd voor 
het energievraagstuk van verenigingen en organisaties met een eigen accommodatie. 
 
Bij monde van wethouder R. Bijderwieden werd ons gevraagd om geduld te hebben en af te wachten 
met welke regeling minister Helder zou komen. 
 
Hoewel wij nog geen afschrift hiervan hebben ontvangen, de wethouder zou namelijk voor 1 december 
de raad informeren, weten we inmiddels wel dat het om een erg beperkte regeling zal gaan. De minister 
maakt namelijk 6 miljoen euro vrij voor alleen noodlijdende verenigingen. 
 
Inmiddels zijn wij geïnformeerd dat wethouder T.A. Spek op donderdag 25 november in ieder geval al 1 
vereniging heeft geïnformeerd dat het college niet voornemens is, om bovenop de regeling van de 
minister iets te gaan doen voor lokale clubs. 
 

1. Welke wethouder is nu het aanspreekpunt voor de raad over verenigingen ? 
 

2. Wat is de afweging van het college geweest om wel vereniging(en) te informeren en niet de 
raad, ondanks de toezegging van 8 november 2022? 

 
3. Heeft het college een inventarisatie gemaakt van alle verenigingen en organisaties met een 

eigen accommodatie. Zo ja, is er dan ook bekend hoe de energie contracten in elkaar steken en 
de looptijd van deze contracten? 

 
4. Is het college met PRO Sliedrecht van mening dat een bloeiend verenigingsleven een van de 

pijlers is onze samenleving? 
 

5. Is 1 van de speerpunten in de begroting 2023 niet het bevorderen van een gezonde leefstijl 
middels sport en bewegen?  
 



 
6. Is de conclusie van de fractie van PRO Sliedrecht juist, dat gezonde verenigingen nu eerst hun 

reserves maar aan moeten spreken voor een energiecontract? Of hun tarieven voor een 
lidmaatschap aan moeten passen, waardoor er leden zullen afhaken? 

 
7. Afgelopen week hebben wij in AD/De Dordtenaar nog een ronkend stuk kunnen lezen dat de 

regio een claim heeft neer gelegd bij minister Jetten voor een compensatie van de hogere 
kosten voorheen nieuw afgesloten energie contract. Klopt het dat de hogere kosten van het 
nieuwe energie contract wel in de begroting 2023 zijn verwerkt? Is onze conclusie dan juist dat 
een succesvolle actie van de regio zal leiden tot een meevaller in de begroting 2023? 

 
 

 


