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Van Wethouder Spek: uitnodiging openbaar fractiespecialisten overleg op 14 juli 2021
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Geachte raad,
Hieronder een uitnodiging van Wethouder Spek voor een openbaar
fractiespecialistenoverleg op 14 juli 2021.
Dit overleg wordt door de griffie aangemaakt in GO en iBabs onder "Openbaar
fractiespecialistenoverleg".
-----------------

Beste leden van de raad,

Graag wil ik u uitnodigen voor het fractiespecialisten overleg op 14 juli 2021.

U heeft op 13 oktober 2020 het Beleidskader Van Afval naar Grondstof oordeelsvormend
behandeld. Helaas bleek uit deze bespreking van het voorstel dat er geen besluit
genomen kon worden. Het college van Sliedrecht hecht er waarde aan dat het afvalbeleid
van de gemeente door de gemeenteraad breed gedragen wordt. Daarom heeft het college
het voorliggende beleidskader niet te laten bespreken.

Afval is heel erg belangrijk voor alle inwoners want afval hebben we iedere dag.
Daarnaast stijgen de kosten voor de verwerking van het afval. Dit staat nog los van de
toename van de hoeveelheid afval die jaarlijks in Sliedrecht wordt opgehaald, mede
omdat omliggende gemeenten overgaan op diftar. Ik heb beloofd om met u in gesprek te
gaan over ons afval beleid. Dat doe ik graag onder leiding van André Krouwel.

André Krouwel is politicoloog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en eigenaar van
KiesKompas. Ook is hij columnist voor VNG. Op 19 februari 2021 schreef hij een mooie
column over "Vervuiling". Deze column, met al haar dilemma's, is aanleiding geweest om
met hem in contact te treden en hem te vragen of hij ons kan helpen onze dilemma's
duidelijk te krijgen.

Op woensdag 14 juli gaan wij met u in gesprek over de belangrijkste issues en dilemma's
die spelen bij een nieuw afvalbeleid voor Sliedrecht. Na de inventarisatie van de issues en
dilemma's bespreken we hoe wij de mening van de inwoners willen peilen over dit
dossier.
De vergadering zal worden gehouden in de Lockhorst en zal digitaal worden uitgezonden.
We starten om 19.30 uur en de eindtijd is gepland om 21.00 uur.

Ik hoop u deze avond in grote getalen te mogen verwelkomen, zodat we in een open sfeer
het gesprek met elkaar aan kunnen gaan over het nieuwe afvalbeleid.

Met vriendelijke groet,
T.A. (Ton) Spek
Wethouder
Industrieweg 11 Sliedrecht
www.sliedrecht.nl

T 0184 495815
M 06 22157769
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