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1. OPENING EN LOTING STEMVOLGORDE HOOFDELIJKE STEMMEN
De voorzitter Goedenavond, leden van de raad, hartelijk welkom in deze 
besluitvormende vergadering. Ook de mensen die thuis met de livestream met ons 
meekijken: hartelijk welkom. We staan aan de vooravond van een lange vergadering; in 
ieder geval veel agendapunten. Fijn dat u er allemaal bent. We hebben bericht van 
verhindering van mevrouw Stam, die helaas vanavond niet aanwezig kan zijn. Wie wel in 
ons midden is, nu nog als toehoorder, is mevrouw Kraaijeveld, die we ook heel hartelijk 
welkom heten. Ik ben even op zoek - ze zit hier vooraan. Hartelijk welkom, ook uw familie 
en andere bekenden hartelijk welkom, die vanavond getuige mogen zijn van uw 
benoeming als burgerraadslid voor het CDA. Na lange tijd, beste leden van de raad en 
andere aanwezigen, mogen we alweer zonder mondkapje in deze zaal aanwezig zijn. Dat 
voelt nog wat onwennig. Tenminste bij mij wel. Ik weet niet hoe dat u vergaat. Ik zie dat 
de heer Jongeneel daar minder last van heeft, maar het is fijn dat het weer kan en 
tegelijkertijd is het wel belangrijk dat we nog steeds afstand houden. Vandaar dat we nog 
steeds zitten op deze wijze en ik hoop dat u zoveel mogelijk ook die regel wilt naleven, 
zodat we met elkaar op een veilige manier deze vergadering met elkaar kunnen 
vervolgen. Doordat we nu ook weer op deze manier ons kunnen verplaatsen staat ook het 
katheder hier weer, zodat u in uw eerste en ook tweede termijn, dat geldt ook voor de 
leden van het college, vanaf het katheder kan spreken. Dat moet in ieder geval bij de 
eerste termijn zoals we ook voor corona gewend waren; indien u om wat voor reden dan 
ook wil afwijken in uw tweede termijn, dan kunt u dat conform ons Reglement van Orde 
ook van te voren aangeven. Ik zie dat de heer Pauw daar al een opmerking over heeft, of 
een vraag. Meneer Pauw.

De heer Pauw Een punt van orde, voorzitter. De komende weken ben ik nog actief in een 
semi-niet ingeënte omgeving, dus ik blijf graag de eerste en tweede termijn op mijn eigen 
plek zitten.

De voorzitter Daar geef ik u graag toestemming voor. Dan stel ik voor dat ik u graag 
nog even herinner aan alle formele aspecten, of in ieder geval praktische aspecten 
rondom deze vergadering. Ik wil u vragen om uw mobiel in ieder geval op stil te zetten. 
Voor wat betreft de sprekersvolgorde trekken we opnieuw nu een lotnummer en dat is 
het lot nummer 15. Ik kijk even naar onze griffier. De heer Jongeneel? Kijk, de heer 
Jongeneel is de gelukkige. Bij een hoofdelijke stemming zullen we bij u beginnen, maar de 
sprekersvolgorde is, zoals u gewend bent, ad random zolang we op deze manier in deze 
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zaal zitten. Ik heette in het bijzonder mevrouw Kraaijeveld welkom, maar meneer Mulder 
wil ik ook nog even memoreren. Meneer Mulder is vandaag jarig en wij feliciteren hem 
van harte met zijn verjaardag. Ook richting hem spreken we onze grote waardering uit 
voor het feit dat hij op zijn verjaardag in deze besluitvormende vergadering toch 
aanwezig is en een kleine attentie - in dit 

geval hebben we dat niet meer in het licht van oranje laten zijn, de heer Jongeneel 
begrijpt dat - hebben we al aan hem doen toekomen. Geniet van deze vergadering met 
ons.

De heer Mulder Dank u, voorzitter. 

De voorzitter Graag gedaan. Om te genieten van deze vergadering - ik zei het al, er is 
een bomvolle agenda, wil ik u vragen om u zoveel mogelijk te beperken zodat ook iedere 
woordvoerder gelegenheid krijgt om zijn termijn uit te spreken. Ik wil u ook vragen om zo 
min mogelijk interruptie op interruptie te plaatsen, zodat alle woordvoerders tot hun 
recht komen en dan gaan we met elkaar proberen rond 23.00 uur deze vergadering af te 
sluiten. 

2. SPREEKRECHT BURGERS OVER GEAGENDEERDE ONDERWERPEN
De voorzitter Wij komen bij agendapunt 2 en dat is het spreekrecht van burgers over de 
geagendeerde onderwerpen. Er hebben zich geen burgers gemeld. Niemand heeft zich 
gemeld daarvoor, dus ik stel voor over te gaan naar agendapunt 3. 

3. VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter Dat is het vaststellen van de agenda. Dames en heren, gezien het verloop 
van de afgelopen oordeelsvormende vergadering moet denk ik ook die besluitvormende 
vergadering op zich wel vlot kunnen verlopen, maar mocht het dus anders lopen, dan 
hebben we altijd nog de mogelijkheid om aan het eind van de avond te concluderen dat 
één of enkele onderwerpen toch nog morgenavond besproken zouden kunnen worden. Ik 
hoop dat we dat met elkaar kunnen voorkomen. Kunt u instemmen met de voorliggende 
agenda? Dat is het geval. Ik kan u vast melden dat bij de tussenrapportage, de Turap, het 
voorzitterschap overgaat naar de vicevoorzitter, de heer Paas, omdat ik dan zelf als 
portefeuillehouder het woord zal moeten voeren.

4. VASTSTELLEN NOTULEN 25 MEI 2021
De voorzitter We gaan over naar agendapunt 4. Dat is het vaststellen van de notulen 
van de openbare vergadering van 25 mei. Er zijn bij de griffier geen voorstellen tot 
wijziging binnengekomen, dus ik stel u voor de conceptnotulen van 25 mei vast te stellen. 
Aldus besloten.

5. MONDELINGE VRAGEN (ARTIKEL 38 RVO)
De voorzitter We gaan over naar de mondelinge vragen. Er zijn geen mondelinge 
vragen aangemeld, dus ik stel voor dat wij doorgaan met agendapunt 6. 

6. INGEKOMEN STUKKEN
De voorzitter Dat zijn de ingekomen stukken. Heeft één van de leden van de raad 
behoefte om hier vragen over te stellen of opmerkingen bij te maken? Ik kijk even rond; 
dat is niet het geval. Dan stel ik voor dat wij het voorliggende conceptraadsbesluit waarin 
wij al deze ingekomen stukken afhandelen, ongewijzigd vaststellen. Aldus besloten. Dank 
u wel. 

7. BES - BENOEMEN BURGERRAADSLID CDA
De voorzitter Dan komen wij nu bij het benoemen van een nieuw burgerraadslid in de 
CDA-fractie. Dames en heren, de fractie van het CDA Sliedrecht wil mevrouw Priscilla 
Kraaijeveld-Le Pair graag laten benoemen als burgerraadslid van de gemeente Sliedrecht. 
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Voor de benoeming brengt de commissie Geloofsbrieven haar advies uit. U neemt eerst 
een besluit tot de formele instelling van deze commissie. Daartoe vraag ik u tot lid van 
deze commissie Geloofsbrieven te benoemen de raadsleden mevrouw De Mul-Donker, de 
heer De Munck en de heer Verheul. Kunt u met dit voorstel instemmen? Dat is het geval. 
Aldus besloten. Dan kan ik u verklappen dat deze commissie ook al bijeen is geweest. 
Doet het er nog toe, zou u zeggen? Maar ja, dat helpt wel in de voortgang van deze 
vergadering en daarom nodig ik de voorzitter van de commissie en dat is mevrouw De 
Mul-Donker, van harte uit om naar het sprekersgestoelte te komen en ons deelgenoot te 
maken van het rapport van de commissie. Mevrouw De Mul, gaat uw gang.

Mevrouw De Mul De commissie uit de raad van de Gemeente Sliedrecht, in wier handen 
werden gesteld de geloofsbrieven en verder bij de wet gevorderde stukken, ingezonden 
door P.S. Kraaijeveld-Le Pair, rapporteert de raad van de gemeente Sliedrecht dat zij 
bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de 
benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert 
de raad mevrouw P.S. Priscilla Kraaijeveld-Le Pair tot burgerraadslid van de gemeente 
Sliedrecht te benoemen. 

De voorzitter Dank u wel, mevrouw De Mul. Zijn er nog vragen aan de commissie voor 
de Geloofsbrieven? Dat is niet het geval. Dan dank ik u en met u alle andere 
commissieleden voor uw werkzaamheden en stel ik de raad voor de commissie nu ook 
weer te ontbinden. Iemand die daar bezwaar tegen heeft? Dat is niet het geval. Aldus 
besloten. Dan gaan wij voort met de benoeming van mevrouw Kraaijeveld en ik stel u 
voor de voorgedragen kandidaat burgerraadslid, mevrouw Kraaijeveld, bij acclamatie te 
benoemen.

[Applaus]

De voorzitter Dank u wel. Aldus geschiedde. Dan gaan wij over tot installatie van het te 
benoemen burgerraadslid en ik wil mevrouw Kraaijeveld verzoeken om naar voren te 
komen. Mevrouw Kraaijeveld legt de eed af. Ik lees zo dadelijk de tekst van de eed voor 
en mevrouw Kraaijeveld legt dan de eed ten overstaan van mij af met de woorden ‘Zo 
waarlijk helpe mij God Almachtig!’

“Ik zweer dat ik, om tot burgerraadslid van de raad van Sliedrecht benoemd te worden, 
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of 
gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, 
rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal 
aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal 
nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid van de raad van Sliedrecht naar eer 
en geweten zal vervullen.” Wat is daarop uw antwoord? 

Mevrouw Kraaijeveld Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!

De voorzitter Dank u wel. Ik wil u als eerste, namens de gemeente Sliedrecht en 
namens de gemeenteraad, van harte feliciteren met uw benoeming tot burgerraadslid en 
daarvoor reik ik u graag deze bloemen uit. Alstublieft.

[Applaus]

De voorzitter Hartelijk welkom in ons midden. Aangezien het een besluitvormende raad 
is, mag u aan de zijkant plaatsnemen. Nog niet aan een tafeltje, maar dat moment komt 
vast. Voel u thuis in ons midden. Voordat we verder gaan wil ik graag uw 
fractievoorzitter, de heer Dunsbergen het woord geven. De heer Dunsbergen.
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De heer Dunsbergen Dank u wel. Dat is lang geleden dat ik hier vooraan mocht staan. 
Het is toch mooi om dat na deze lange tijd te mogen doen om jou, Priscilla, toe te 
spreken, even kort. Na ruim 10 jaar is het zover dat we eindelijk weer een vrouw in onze 
fractie hebben en ook weer een vrouwelijke vertegenwoordiger van de CDA-fractie in 
deze mooie raad. Daar zijn we uiteraard uitzonderlijk blij mee. Mocht stiekem ook wel 
even tijd worden. Het bijzondere is dat jij op een toch wel moeilijk moment bij ons in de 
fractie binnen bent gestapt. Dat was vorig jaar; toen hadden we even wat bestuurlijke 
perikelen. Vervolgens hadden we nog de coronacrisis, wat het ook niet echt heel 
makkelijk maakte, maar ondanks dat ben je altijd bij de fractievergaderingen geweest en 
heb je het raadswerk ook gewoon gevolgd. Dus dat getuigt van volharding en 
tegelijkertijd zien we ook en dat is juist het mooie en we hebben het ook al op 
Sliedrecht24 mogen lezen, dat jij je heel graag en met enthousiasme inzet voor de 
Sliedrechtse samenleving. Dat is je ook niet vreemd. Dat heb je al gedaan bij de korfbal, 
bij de voetbal en we hebben het ook gezien bij de speeltuin bij jou in de wijk. Dat heb 

jij gedaan met verbinding en bezieling en dat zijn denk ik ook de drie waarden die jou 
kenmerken: volharding, verbinding en bezieling. En dat past enorm goed bij onze CDA en 
we zijn enorm blij dat jij bij ons gaat komen. Dat jij hier in de raad aan de slag gaat om de 
Sliedrechters te vertegenwoordigen. Graag wil ik je ook vanaf deze plek van harte 
welkom heten, maar uiteraard ook heel veel succes wensen en goed dat je er bent. Dank 
je wel.

[Applaus]

De voorzitter Dank aan de heer Dunsbergen voor die mooie welkomstwoorden. We 
wensen u veel succes, mevrouw Kraaijeveld. 

8. BES - BENOEMEN (PLV) LEDEN AGENDACOMMISSIE CDA
De voorzitter We zijn daarmee aangekomen bij het volgende agendapunt en dat is als 
gevolg van de benoeming van mevrouw Kraaijeveld, denk ik, het benoemen van 
plaatsvervangende leden en leden van de agendacommissie voor de CDA-fractie. De 
fractie van het CDA heeft namelijk intern tot een wisseling van functies besloten en de 
heer De Vries en de heer Den Besten, de heer Joop de Vries wel te verstaan, wisselen van 
functie binnen de agendacommissie. De heer Joop de Vries wordt nu voorgedragen als lid 
en de heer Den Besten als plaatsvervangend lid. Ik wil u vragen of u bij acclamatie in 
kunt stemmen met het voorgestelde besluit.

[Applaus]

De voorzitter Ik zie aan de gezichten van sommige raadsleden dat ze te doen hebben 
met de heer Den Besten, die nu slechts plaatsvervangend lid van deze mooie commissie 
is. Maar goed, wij gaan niet over de afwegingen van de CDA-fractie.

9. HAMERSTUK - FYS – ONDERHOUDSPLAN WEGEN
De voorzitter Wij gaan door met een hamerstuk. Tenminste, zo was het geagendeerd. 
Het onderhoudsplan voor onze wegen. Het is eerder in onze oordeelsvormende 
vergadering behandeld op 16 juni 2021. Mag ik er vanuit gaan dat u geen stemming 
verlangt? Is dat het geval? Dan is aldus besloten. Dank u wel. 

10. DEBATSTUK - BES – 1E TUSSENRAPPORTAGE 
De voorzitter Dames en heren, daarmee zijn we aangekomen bij agendapunt 10 en ik 
zei het u al: ik ben als één van de portefeuillehouders waarschijnlijk genoodzaakt om ook 
het woord te voeren en dat maakt dat ik graag de vicevoorzitter van de raad, de heer 
Paas, vraag om het voorzitterschap bij dit agendapunt over te nemen. Dan verhuis ik 
even naar de andere tafel. Gaat uw gang.
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De heer Paas vervangt burgemeester De Vries als voorzitter.

De vicevoorzitter Dan heropen ik de vergadering. U ziet, het lijkt allemaal dat het 
allemaal uit het hoofd gaat, maar we hebben gewoon een enorme, goed voorbereide 
spiekbrief nodig die de griffie altijd maakt. Ik heb zojuist agendapunt 10, de eerste 
Tussenrapportage, heropend. Het betreft hier een debatstuk. Het is eerder 
oordeelsvormend behandeld op 22 juni en PRO Sliedrecht heeft een amendement 
aangekondigd, heb ik begrepen. Er zijn voor deze besluitvorming geen relevante 
openstaande vragen of toezeggingen. Dan wil ik vragen wie daarvoor het woord wenst. 
De heer Pauw, de heer Ippel, de heer Jongeneel. Dan is natuurlijk de heer Jongeneel 
gekozen, maar gezien het feit dat er een amendement wordt ingediend geef ik toch eerst 
het woord aan de heer Pauw. U heeft het woord.

De heer Pauw Dank u wel, voorzitter. Er wordt door de voorzitter van de raad een hele 
positieve sfeer ingeschakeld, de eerste 18 minuten van deze vergadering en dan moet je 
deze een beetje gaan bederven. Dat is wel weer jammer, maar ik ga het toch maar even 
doen. Ik begin wel even met een 

positief ding, want ik kan me nog drie vrouwelijke CDA-raadsleden herinneren waarmee ik 
in de raad heb gezeten. Het kan ook zijn dat ik dit al te lang doe, natuurlijk; dat zou best 
kunnen. Voorzitter, de tussenrapportage is voor en achter de schermen nadrukkelijk heel 
vaak besproken en net als in 2011, toen ik een motie van wantrouwen moest maken bij 
het aftreden van de toenmalige burgemeester, moet ik ook vanavond weer dingen doen 
die ik eigenlijk niet wil doen, maar als raadslid volksvertegenwoordiger niet anders kàn. 
Mijn fractie vindt dat gelukkig ook, dus vandaar dat het amendement vandaag door de 
fractie van PRO Sliedrecht wordt ingediend om het hele bedrag aangaande de financiële 
functie te schrappen en het college te vragen of, als ze dat willen doen, te komen met 
een deugdelijk besluit en een dito raadsvoorstel. Ja, dat gaan we indienen en voor de rest 
kunnen we er weinig over zeggen, want dan schieten we in de vertrouwelijkheid. Ik dank 
u wel. 

De vicevoorzitter Dank u wel. Dan zal ik u eerst vertellen welk nummer het krijgt. We 
zijn bij agendapunt 10, dus het is A10.1. Het amendement luidt als volgt. 
De gemeenteraad van Sliedrecht, bijeen op dinsdag 29 juni aangaande agendapunt 10, 
de eerste Tussenrapportage 2021. De ondergetekenden stellen voor het concept 
raadsbesluit te wijzigen als volgt: De 1e Tussenrapportage 2021 vast te stellen, met dien 
verstande dat het gevraagde bedrag ter versterking van de financiële functie, zijnde € 
400.000 in 2021 en € 100.000 in 2022, uit deze Tussenrapportage wordt geschrapt. Het 
tweede punt als volgt te wijzigen: De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen, met 
dien verstande dat deze begrotingswijziging wordt aangepast als gevolg van dat wat is 
opgenomen onder beslispunt 1. Deze is namens PRO Sliedrecht ingediend door de heer 
Pauw. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Jongeneel.

De heer Jongeneel Bedankt, voorzitter. Slydregt.NU is het met PRO Sliedrecht eens dat 
de raad nu eens zijn tanden moeten laten zien en zijn poot stijf moet houden. Daarom 
zullen we dit amendement steunen. Als het college een budgetwijziging voor het nieuwe 
beleid wil voorstellen, dan moet men dit doen bij de Kadernota en niet bij de eerste 
Tussenrapportage. Bedankt, voorzitter.

De vicevoorzitter Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Ippel. U heeft het 
woord. 

De heer Ippel Dank u, voorzitter. Ik ben iets minder kort dan de heer Jongeneel, maar ik 
zal het uitleggen. Voorzitter, de discussie die nu speelt rondom het extra budget voor de 
afdeling Financiën bezorgt de fractie van SGP-ChristenUnie wel de nodige hoofdbrekens. 
U weet dat wij net als deze hele raad al jaren op de lijn zitten: geen goed voorstel bij de 
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begroting of bij de Turap? Dan ook geen geld. Nu heeft het college in de achterliggende 
maanden geconstateerd dat het niet goed loopt bij Financiën. Dit is nog eens benadrukt 
door de bevindingen van de accountant. Om die reden waarderen we het wel dat het 
college actie onderneemt en ons hierover tijdig informeert. In de afgelopen week is een 
en andermaal toelichting door het college verstrekt, maar het heeft onze fractie nog niet 
overtuigd. Maar wel is voor ons haarscherp dat er actie ondernomen moet worden. Maar 
of de voorgestelde acties nu de juiste zijn, daar kunnen wij niet achter komen. Welke 
acties gaan er nu genomen worden, welke tussentijdse mijlpalen zijn er zodat wij zouden 
kunnen zien of de bestede gelden ook daadwerkelijk goed besteed worden? Voorzitter, 
we weten dat we niet op de stoel van het college moeten gaan zitten. Zeker niet qua 
uitvoering. Maar de vraag om een budget van deze orde van grootte is wel van groot 
belang. Want het is zo ongeveer de laatste uitgave die wij kunnen doen vanuit de 
beschikbare reserves. De vrij beschikbare reserves zijn naar onze berekeningen zo goed 
als op en daarom is het wel van cruciaal belang dat dit geld nu op de juiste wijze wordt 
ingezet. Het kan niet nog een keer. Zoals we al eerder opmerkten: wij beseffen dat het 
ook echt nodig is dat de afdeling bemenst gaat worden met kwalitatief goede mensen en 
liefst ook zo snel mogelijk en nog liever in vaste dienst. Voorzitter, al deze argumenten 
zouden normaal gesproken voor ons als fractie genoeg zijn om mee te gaan in het 
ingediende amendement van PRO Sliedrecht. Maar we weten ook dat die kosten toch 
gemaakt moeten gaan worden en dat ze dan vervolgens bij de 2de Turap alsnog 
verantwoord zullen worden als een forse overschrijding op de loonkosten van de afdeling 
Financiën. Mede om die reden heeft onze fractie zich er daarom op voorhand uitgebreid 
over beraden hoe we hierin, hopelijk raadsbreed gesteund, een werkbare oplossing 
kunnen creëren. Wij roepen het college 

namelijk op om een tweetal toezeggingen te doen. Namelijk dat deze raad vanaf heden 
ieder kwartaal wordt bijgepraat aan de hand van een vooraf overlegde rapportage over 
de ontwikkelingen op deze afdeling. Gezien de vertrouwelijkheid kan dat niet in een 
raadsvergadering, maar dat zou bijvoorbeeld wel kunnen in een besloten 
fractiespecialistenoverleg, voorafgaand aan een raadsvergadering. In de tweede plaats 
zouden we op zo kort mogelijke termijn, maar in ieder geval voor de 
begrotingsbehandeling, een compleet formatieoverzicht willen zien met daarin alle 
functies en hoe die nu ingevuld zijn: parttime, fulltime, interim of vast, of op projectbasis. 
Hier heeft onze fractie overigens bij de oordeelsvormende vergadering over de 
jaarrekening ook al over gesproken. Het gebeurt namelijk naar ons idee nog te veel dat 
het op het onderdeel personeelslasten enorme overschrijdingen worden gemaakt. 
Voorzitter, als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, dan zal onze fractie het 
voorliggende raadsvoorstel steunen. Als afsluiting kondigen we nog wel aan dat we als 
fractie bovenop die ontwikkelingen blijven zitten en tijdens de gevraagde overleggen, als 
die er komen, kritisch zullen zijn. Als blijkt dat er dan geen goede ontwikkelingen zijn, 
willen we tussentijds in kunnen grijpen. Dank u wel.

De vicevoorzitter Er is een reactie van de heer Bijderwieden. De heer Bijderwieden 
heeft het woord.

De heer Bijderwieden Voorzitter, dank u wel. Ik hoor het betoog van de heer Ippel. Ik 
begrijp dat hij twee toezeggingen wil. Ik vraag me alleen af met de tweede toezegging, 
behalve dat het misschien een inkijk geeft in de sturing, wat we daar verder mee kunnen 
als raad.

De vicevoorzitter De heer Ippel.

De heer Ippel Ik snap de vraag. Daar hebben wij ook mee geworsteld en tegelijkertijd, we 
hebben hem al eerder in een ander verband ook gevraagd en we denken ook omdat 
constant in de achterliggende jaren die overschrijdingen op personeelskosten geweest 
zijn, dat we echt zeggen van: bij de komende begrotingsbehandeling willen we daar echt 
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kritisch naar kijken en dan ook die post uitschrappen. Dus ik snap dat die wat ongelukkig 
kan overkomen bij deze Turap, maar we willen het wel heel graag hebben. 

De vicevoorzitter De heer Bijderwieden.

De heer Bijderwieden Voorzitter, dan heb ik een andere vraag daarin. Laten we zeggen, 
die toezegging, die komt. Dan hebben we het er een keer over en dan worden dingen 
duidelijk - is het dan zo dat we daarna het college wel het vertrouwen kunnen geven 
omdat ze met een goede beantwoording en een goede motivatie de organisatie hebben 
ingericht? Of gaan we daadwerkelijk op de stoel van het college zitten?

De vicevoorzitter De heer Ippel.

De heer Ippel Het zijn twee dingen. De eerste toezegging die ik vraag, om ons op de 
hoogte te houden, daar zitten we echt bovenop. Het tweede willen we echt hebben vanuit 
onze controlerende taak. 

De vicevoorzitter Is er verder nog behoefte om op elkaar te reageren? De heer De 
Munck en daarna de heer Dunsbergen. De heer De Munck. 

De heer De Munck Dank u, voorzitter. U vraagt het college om het 
fractiespecialistenoverleg als gremium te gebruiken, maar dat is een gremium wat we 
helemaal niet kennen. Het is iets wat ingesteld is door het college, maar het is geen 
raadsafdeling. Dus ik vind het een hele vreemde draai hoe de raad straks middels een 
door het college georganiseerde fractiespecialistenorganisatie inspraak of inzicht krijgt in. 
Daarnaast zegt u dat u op de hoogte gesteld bent, maar u vergeet erbij te vertellen dat 
alle stukken vertrouwelijk zijn. Nou, vertrouwelijkheid zou je moeten hebben als het gaat 
om de 

poppetjes of als het gaat om een geldelijk belang van de gemeente, maar het gaat hier 
om de organisatie. Waarom doen we dit niet in het openbaar? Wat is de reden waarom u 
dit achter gesloten deuren met een ieder wil bespreken, maar voor de buitenwereld het 
buiten beeld houdt? Dank u.

De vicevoorzitter De heer Ippel.

De heer Ippel Voorzitter, het college heeft ons natuurlijk in de achterliggende weken 
vertrouwelijk meegenomen en ik begrijp dat, als ik de stukken lees en die heeft de heer 
De Munck ook gelezen. Het lijkt me dat het vervolg hierover op dezelfde wijze door kan 
gaan.

De vicevoorzitter De heer Bijderwieden.

De heer Bijderwieden Voorzitter, even een andere vraag dan, want gaandeweg ga je er 
over nadenken. Als één van de twee toezeggingen nou niet wordt toegezegd, wat gaat de 
SGP-ChristenUnie-fractie dan doen?

De vicevoorzitter De heer Ippel.

De heer Ippel Dan zullen we ons als fractie beraden, wellicht in een schorsing.

De vicevoorzitter De heer Dunsbergen.

De heer Dunsbergen Dank u wel. Ik heb niet zozeer een vraag aan de heer Ippel als wel 
dat ik een reactie wil geven op hetgeen wat ik nu net gehoord heb. Dat is tweeledig. 
Allereerst natuurlijk het amendement van PRO Sliedrecht, wat vooral, als ik het goed 
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begrijp, geënt is op het punt van dat het nieuw beleid zou zijn wat we nu in de Turap 
hebben opgenomen en wat op deze manier dus aan geld moet komen. Dat is even een 
eerste punt waar ik op in wil gaan en waarvan de CDA-fractie van mening is dat dat niet 
het geval is. Volgens mij is het zo dat we al langere tijd bezig zijn met de financiële 
functie en dat we in dat kader ook geld nodig hebben om die financiële functie op peil te 
krijgen en te houden. En dat is ook het tweede punt wat ik wil maken: volgens mij…..

De vicevoorzitter Voordat u dat gaat doen is er een interruptie van de heer Pauw. 

De heer Pauw Voorzitter, ik leer natuurlijk graag bij. Dus meneer Dunsbergen moet me 
even corrigeren waar de fractie van PRO Sliedrecht de mist in gaat. Beleid 2021 staat in 
de begroting en alles wat niet in de begroting staat, is nieuw beleid. Waar gaan wij de 
mist in? Is de vraag aan het CDA.

De vicevoorzitter De heer Dunsbergen, kort graag als het gaat om uitleg.

De heer Dunsbergen Ik moet zeggen dat ik de vraag even wat - hij is heel diepgaand, 
laat ik daar mee beginnen en ook wat technisch van aard, maar mijn beeld is dat dat niet 
het geval is. Volgens mij hebben wij inderdaad in de begroting ook budget opgenomen 
voor personeel en organisatie. Daar zijn we het afgelopen jaar ook mee bezig geweest, 
dus ik zou denken dat het daar gewoon op voortborduurt. Ik moet zeggen: ik heb niet al 
die cijfers zo één op één paraat zoals de heer Pauw dat misschien heeft. Misschien dat de 
portefeuillehouder daar wat meer over kan zeggen, maar in ieder geval, het beeld wat ik 
zelf heb op basis van de informatie die ik ontvangen heb, is het zo dat het geld wat nu 
gevraagd wordt in de eerste plaats dus geen nieuw beleid is. Maar aanvullend en dat is 
het tweede punt wat ik wilde maken, want dat is slechts één aspect wat we hier nu 
bespreken, maar een tweede en dat vind ik eigenlijk net zo belangrijk, zo niet 
belangrijker: feit is, we moeten gewoon door. Volgens mij, op het moment dat wij nu met 
het amendement gaan instemmen en tegen het college gaan zeggen: jullie moeten met 
een raadsvoorstel naar ons toe komen, dan is dat in september, ongetwijfeld en dan is de 
informatie die er in staat precies hetzelfde, op inhoud, als de informatie die 

we nu al hebben. En dan denk ik bij mezelf: waartoe zijn we hier als raad op aarde? Dat is 
volgens mij het dienen van de inwoners van Sliedrecht. En dan vraag ik mij ook af of wij 
de inwoners van Sliedrecht helpen op het moment dat wij de financiële functie, gewoon 
een cruciaal onderdeel van ons ambtelijk apparaat, niet de middelen geven die ze nodig 
hebben.

De vicevoorzitter Er is een interruptie van de heer Pauw.

De heer Pauw Dank u wel, voorzitter. Om de vraag van de heer Dunsbergen te 
beantwoorden: dat heeft te maken met 1,8 miljoen in 2017, Muziek in de organisatie. 
Even uit mijn hoofd geteld: 3,5 ton eenmalig en € 125.000,- structureel in de begroting. Ik 
zag ook in de Kadernota alweer € 125.000,- gevraagd worden. We pompen massa’s geld 
in die organisatie en dat doen we al jaren. Dat is Sliedrechts geld, meneer Dunsbergen. 
En wat we er mee opschieten, is dat we een integrale afweging willen kunnen maken 
over of dit nou hetgeen is wat het moet zijn. Het enige antwoord en dan schuur ik 
waarschijnlijk al een beetje aan richting vertrouwelijkheid, is het gevoel…..

De vicevoorzitter Dat mag niet, meneer Pauw.

De heer Pauw Nee, dat mag niet, dus ik ga hem even terug bedenken. Dus het gevoel 
wat ik heb, voorzitter, dat is dan de uitvlucht natuurlijk, als ik de heer Dunsbergen volg, is 
dat het college zegt: hier heb je 5 ton en over een jaar hoor je wel wat er mee gebeurd is. 
En dat willen we echt niet. En dat is het verschil. Het verschil in het verhaal van het 
raadsbesluit wat gaat komen, is openbaarheid, voorzitter. Dank u wel.
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De vicevoorzitter Dank u wel. Was u klaar met uw betoog, meneer Dunsbergen?

De heer Dunsbergen Ik wil nog even kort ingaan op het punt wat de heer Ippel deelt. 

De vicevoorzitter Dan heeft u het woord.

De heer Dunsbergen Dank u wel. Wat hij vooral wil is extra informatie en extra 
informatie is natuurlijk altijd goed. Alleen, wat ik mij wel ernstig afvraag is: hoe ver zou 
dat moeten gaan, wat past dan bij de rol van ons als raad en wat past bij de rol van een 
college? En in het geval van een formatieoverzicht: misschien zelfs bij de 
gemeentesecretaris? Maar goed, feit is dat we inderdaad, wat de heer Pauw ook noemt, 
heel veel geld in de organisatie gestopt hebben. Op een gegeven moment moet dat ook 
een keer stoppen. Nou, de vraag is waar je dan de grens trekt. Ik merk dat de fractie van 
PRO Sliedrecht hier de grens getrokken heeft. Als CDA-fractie is dat nog niet het geval, 
maar we moeten wel hiermee aan de slag. Dus in die zin, die roep om informatie, die 
begrijp ik. Alleen, hoe ver dat zou moeten gaan, daar heeft de CDA-fractie andere 
opvattingen over. Wat ons betreft moet dat toch wat meer op hoofdlijnen en wat minder 
zo diepgaand.

De vicevoorzitter Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Jongeneel.

De heer Jongeneel Bedankt, voorzitter. Ik zou graag willen weten van de heer 
Dunsbergen: waar ligt de grens bij het CDA?

De vicevoorzitter De heer Dunsbergen. 

De heer Dunsbergen Dat is natuurlijk een boeiende vraag. Waar die precies ligt, dat durf 
ik niet te zeggen, maar hij ligt in ieder geval niet hier. Wanneer we hem wel bereikt 
hebben, dan zal ik de raad daarover informeren.

De vicevoorzitter De heer Jongeneel.

De heer Jongeneel Ik vraag me eigenlijk af: heeft het CDA wel principes of tolereert men 
alles van het college? Kan het college alleen maar geld vragen, geld vragen, zonder dat 
ze aan bepaalde kaders moeten voldoen? Ik ben echt benieuwd, voorzitter.

De vicevoorzitter We zullen het vragen aan de heer Dunsbergen. De heer Dunsbergen.

De heer Dunsbergen Ik wil de heer Jongeneel uiteraard vertellen over het principe van 
rentmeesterschap, wat wij zeer belangrijk vinden. De uitleg daarbij is dat je op een goede 
manier met het geld omgaat wat je toebedeeld is. Maar dat gaat twee kanten op. Het 
geld wat je krijgt moet je ook niet over de balk smijten; dat is de ene kant, maar de 
andere kant is dat je tegelijkertijd de inwoners van Sliedrecht moet dienen en er voor 
moet zorgen dat het geld dat je hebt, dat je dat op een goede manier inzet. En op het 
moment dat dat gebeurt door te investeren in onze ambtelijke organisatie, waarbij het 
niet zo is dat we dat zo maar weggooien, maar we investeren dat gewoon in onze 
mensen en daarmee ook in Sliedrecht, dan is dat dus ook een vorm van 
rentmeesterschap. Dat even als reactie op de vraag van de heer Jongeneel.

De vicevoorzitter Helder. Ik denk dat we dan nu toe zijn gekomen aan de reactie van 
het college over deze inbreng van de Turap. Ik constateer dat het zich alleen beperkt tot 
de portefeuille van de heer De Vries, dus die wil ik graag het woord geven. U heeft het 
woord. 
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Burgemeester De Vries Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank ook aan de leden van de 
raad voor hun inbreng. Ons college begrijpt ook wel dat u specifiek aandacht aan dit 
onderwerp wilt geven. We horen eigenlijk ook uit uw inbreng dat u met ons en ook met 
onze accountant de noodzaak ziet om de financiële functie van de gemeente Sliedrecht 
te versterken. Dat is gelukkig geen discussiepunt en helaas is dat nodig. Dat is nodig 
omdat de financiële functie geen functie in zichzelf is, maar ten dienste staat van onze 
hele ambtelijke organisatie, maar vooral ook van ons gemeentebestuur en alle 
dienstverlening en activiteiten die de gemeente verricht. In die zin komt een goede 
financiële functie ook iedere Sliedrechter ten goede. Want als wij de kwaliteit van onze 
samenleving willen verbeteren is het nodig dat daarbij ook de financiële functie op orde 
is, zodat al die activiteiten ook goed tot stand kunnen komen.

De vicevoorzitter Er is een interruptie van de heer Pauw.

De heer Pauw Dan hoop je altijd, voorzitter, dat zo’n verhaal wordt gevolgd door een 
garantie van het college dat bij het uitgeven van deze 5 ton het op 1 mei 2022 allemaal 
op orde is. Is dat zo?

Burgemeester De Vries Ja, meneer Pauw en daar raakt u misschien ook direct wel een 
zorgpunt….

De vicevoorzitter De heer De Vries is aan het woord.

Burgemeester De Vries Dank u wel, voorzitter. De heer Pauw raakt daarmee mogelijk 
ook direct een zorgpunt wat niet alleen door u wordt uitgesproken, maar ook door andere 
fracties: dat er zorgen zijn over de vraag van: ja, gaat nu dit wel werken? Gaat ons dit nu 
verder helpen? We hebben in de oordeelsvormende vergadering, voorzitter, ook daarover 
gesproken en toen heb ik u aangegeven dat wij als college natuurlijk wel beseffen dat we 
ook afhankelijk zijn van externe factoren daarbij. Heel belangrijk is bij het versterken van 
de financiële functie of wij ook de mensen kunnen vinden die de kwaliteit van die 
financiële functie kunnen versterken. Zoals ook de heer Ippel zei: het zou fijn zijn als we 
die mensen in vaste dienst kunnen krijgen. De arbeidsmarkt voor deze functie is krap. 
Dat betekent dat Sliedrecht daarin moet concurreren met andere gemeenten en dat het 
maar de vraag is of we het op die manier ook kunnen realiseren. Maar we zullen er alles 
aan doen, dat geldt voor het college, dat geldt voor mij als portefeuillehouder, maar ook 
zeker voor onze secretaris, om dat te realiseren. Een tweede afhankelijkheid is, dat heeft 
ook de accountant geconstateerd, meneer de voorzitter, dat een aantal verbeteringen 
ook langjarig de tijd zullen vragen. Dat sommige 

verbeteringen wel opgestart kunnen worden, maar ook langjarig de tijd vragen om ze 
werkelijk tot stand te brengen. Dat is een realiteit die wij ook onder ogen moeten zien. 
Wat wij wel hebben gezegd, voorzitter, misschien mag ik dit punt nog even afmaken, is 
dat wij deze middelen nodig hebben voor een versterking van de financiële functie tot 
medio 2022. En dan hopen wij dat de afdeling in zichzelf op orde is.

De vicevoorzitter Dank u wel. Dan is er nu een interruptie van de heer De Munck.

De heer De Munck Dank u, voorzitter. Nou ken ik het advies van de accountant zeer 
goed en ik ben zelf degene die het heel uitgebreid oordeelsvormend ook hier besproken 
heeft, maar in het hele advies staat nergens dat we het met meer poppetjes moeten 
oplossen. Waar haalt u de reden vandaan dat de half miljoen nodig is met meer mensen? 
Dat staat niet in het advies. Er staat alleen maar: de boel op orde brengen.

De vicevoorzitter De heer De Vries.
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Burgemeester De Vries Voorzitter, daarmee kom ik toch ook op een toelichting die ook 
raakt aan de vertrouwelijkheid van de stukken die wij eerder hebben gedeeld. Eerder is in 
de begroting 2021 al door uw raad extra geld gevoteerd, ook voor de versterking van de 
financiële functie, met een uitbreiding daarvan. Het gaat nu niet alleen om een 
uitbreiding, maar soms ook om een interim vervuller van functies wat ons meer geld kost, 
maar wat wel ons mogelijk maakt om de kwaliteit van dezelfde financiële functie te 
versterken. Voorzitter, een belangrijk punt wat ook door PRO Sliedrecht bij monde van de 
heer Pauw wordt ingebracht, is eigenlijk de vraag van: past dit voorstel wel in de Turap, 
in de Tussenrapportage? We hebben in de oordeelsvormende vergadering geconstateerd, 
voorzitter, dat daar verschillend over gedacht werd en verschillend over gedacht kan 
worden, maar tegelijkertijd, in alle eerlijkheid: op het moment dat we er een afzonderlijk 
voorstel voor zouden moeten maken en de heer Dunsbergen memoreerde dat ook al, dan 
zal dat voorstel niet anders luiden dan wat wij nu via de Turap aan u hebben voorgelegd. 
Wij denken overigens wel degelijk als college dat hier geen sprake is van nieuw beleid en 
dat het ons de mogelijkheid biedt om dit wel degelijk op deze manier aan u voor te 
leggen. Het voordeel daarbij is, voorzitter, dat we ook met gezwinde spoed aan het werk 
kunnen met de versterking van de financiële functie.

De vicevoorzitter U heeft weer een interruptie van de heer Pauw. Meneer Pauw. 

De heer Pauw Voorzitter, ik ben aan het leren vanavond. Meneer Dunsbergen heeft me 
niet kunnen overtuigen, maar misschien het college. Volgens PRO Sliedrecht is alles wat 
in de begroting staat, beleid 2021 en alles wat er niet in staat nieuw beleid. Ook aan het 
college de vraag: waar gaan wij de mist in? 

De vicevoorzitter Meneer De Vries.

Burgemeester De Vries Voorzitter, waar het gaat om de versterking en de verbetering 
van onze ambtelijke organisatie, daar heeft de heer Pauw ook zelf op gewezen, is dat iets 
waar we al langer in investeren. Dat maakt dus ook onderdeel uit van het bestaande 
beleid. In die zin is het geen nieuw beleid. Alleen, het is een extra impuls die wij nu nodig 
achten voor deze financiële functie. Voorzitter, dat is de overweging die het college heeft 
gekozen om dit nu bij de Turap even neer te leggen. Daar kunt u verschillend over 
denken; dat hebben wij ook heel nadrukkelijk als college gehoord, maar wij denken toch, 
ook omdat het op de inhoud het voorstel niet zal veranderen: het zal wel vertraging 
opleveren en dat achten wij gezien het belang van de versterking van de financiële 
functie niet verantwoord.

De vicevoorzitter Er is een interruptie van de heer Verheul. De heer Verheul.

De heer Verheul Voorzitter, hoor ik de portefeuillehouder nou goed zeggen dat op het 
moment dat het amendement van PRO Sliedrecht wordt aangenomen, dat er vertraging 
optreedt in het proces, het herstel en dat er dan tot dat moment ook niemand 
aangenomen kan worden?

De vicevoorzitter De heer De Vries.

Burgemeester De Vries Voorzitter, sommige acties kunnen ook al vandaag starten. 
Tegelijkertijd zullen we ook acties starten die op dat moment dat het onzeker is of de 
raad nog goedkeuring geeft om de extra investering die wij nodig achten, ja, dan zullen 
we andere prioriteiten moeten stellen en zal dat in ieder geval vertraging opleveren. Maar 
ik kan u in ieder geval zeggen dat de afdeling geleid moet worden en daar is een 
interimmanager voor aangezocht, omdat we geen manager hadden. Dat zult u begrijpen 
als raad: dat een afdeling als deze bijvoorbeeld ook geleid moet worden. Dat is een keuze 
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die wij al gemaakt hebben. Voorzitter, dat maakt ook dat ik en dan kom ik toch bij het 
amendement wat de heer Pauw namens de fractie van PRO Sliedrecht heeft ingediend….

De vicevoorzitter Voordat u verder gaat zijn er twee interrupties. De eerste is van de 
heer De Munck.

De heer De Munck Voorzitter, dank u. Hoor ik de portefeuillehouder nou zeggen dat er al 
geld van het half miljoen uitgegeven is? Dat de functie al vervuld is? Nog voordat de raad 
hier een besluit over genomen heeft?

De vicevoorzitter Meneer Pauw, had u dezelfde vraag?

De heer Pauw Ik had het niet beter kunnen verwoorden, voorzitter. Ik ben ook zeer 
benieuwd naar het antwoord en als het antwoord ja is, stel ik voor dat we naar het 
volgende agendapunt gaan. Dank u wel.

De vicevoorzitter Meneer De Vries, u heeft het woord.

Burgemeester De Vries Dank u wel, voorzitter. Ik moet soms wat geduldig zijn in het 
woord nemen.

De vicevoorzitter Dat krijg je als de vergadering overdraagt aan iemand anders.

Burgemeester De Vries Voorzitter, in alle openheid: het antwoord is ja en het college en 
onze secretaris konden ook niet anders. Op het moment dat er een manager vertrokken 
is van deze afdeling zal die toch geleid moeten worden. Mocht uw raad anders besluiten 
vanavond - er ligt overigens geen voorstel voor om een interim manager aan te stellen, 
het voorstel ligt voor om de financiële functie te versterken - mocht uw raad onverhoopt 
anders besluiten, dan zal het college in goed overleg met onze secretaris andere 
prioriteiten moeten stellen, maar de afdeling moet wel geleid blijven worden.

De vicevoorzitter De heer Verheul.

De heer Verheul Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dan ga ik toch een redelijk scherpe 
vraag stellen. Was deze persoon nou al in dienst voordat de laatste CIB onze richting op 
kwam, of niet? Want anders heb ik dat gemist in die CIB.

De vicevoorzitter De heer De Vries.

Burgemeester De Vries Voorzitter, de vraag is of het relevant is, maar dat is aan u om te 
beoordelen of het een relevante vraag is. Ik moet het antwoord schuldig blijven. Ik denk 
het niet, overigens, maar… ja.

De vicevoorzitter De heer Bijderwieden.

De heer Bijderwieden Voorzitter, ik kan de portefeuillehouder prima begrijpen als het 
gaat om actie ondernemen op het moment dat de nood hoog is. Want als er iemand weg 
gaat en de boel moet geleid worden en zeker als er ook nog een kwaliteitsslag gemaakt 
moet worden, kan ik me voorstellen dat er gehandeld wordt. Een belangrijke vraag die bij 
ons nog wel blijft hangen is: de portefeuillehouder geeft aan dat het mogelijk tot een 
vertraging leidt. Zorgelijk vind ik dat, maar kan de portefeuillehouder dan ook vertellen 
wat het dan betekent in vertraging met betrekking tot wat de accountant heeft verklaard 
en hoe wij dan daadwerkelijk tot een kwaliteitsslag kunnen komen, wanneer dat dan zou 
plaatsvinden? Want nu staat de horizon op mei 2022 - hoe ziet het er dan uit?

De vicevoorzitter De heer De Vries.
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Burgemeester De Vries Voorzitter, als ik de heer Bijderwieden goed begrijp vraagt hij 
naar de tijdsplanning. Het enige wat ik u kan zeggen, wat ik ook al in de 
oordeelsvormende vergadering dacht gezegd te hebben, is dat wij verwachten, hopen en 
daarnaar streven, dat medio 2022 de afdeling op orde is, maar dat een aantal processen 
en de inrichting daarvan meer tijd vergen dan tot medio 2022. Dan kom ik misschien ook 
wel bij de vraag die de SGP-ChristenUnie-fractie bij monde van de heer Ippel heeft 
gesteld, voorzitter, die eigenlijk ook vraagt van: kunt u de raad ook meenemen in die 
verbeteracties, de verbeteringen en de versterking van die financiële functie? Dat is 
precies ook wat we dan ook met uw raad ook zouden kunnen delen, van in hoeverre we 
er ook in slagen om die afdeling zeg maar te versterken en ook op orde te krijgen. 
Voorzitter, ons college is graag bereid aan die vraag tegemoet te komen. Het is natuurlijk 
wel en sommigen van de woordvoerders hebben dat ook ingebracht, de vraag van: wat is 
nu wiens verantwoordelijkheid, wiens bevoegdheden? Maar wij begrijpen als college wel 
degelijk: het gaat om veel geld, het gaat om een zorg die wij allemaal hebben: hoe 
krijgen we de financiële functie versterkt en er is al jarenlang geïnvesteerd in de 
organisatie. We zien daar de vruchten van, maar we begrijpen ook heel goed dat de raad 
de behoefte heeft om ook meegenomen te worden in de feitelijke ontwikkelingen daarbij. 
Bij monde van de heer Ippel heeft de SGP-ChristenUnie-fractie voorgesteld om dat 
bijvoorbeeld in het fractiespecialistenoverleg te doen. De heer De Munck heeft daar zijn 
opmerkingen bij gemaakt. Wij zouden ons als college kunnen voorstellen dat misschien 
de Auditcommissie daar de geëigende plek voor is, omdat die Auditcommissie ook kijkt 
naar de vraag of de financiële functie bijdraagt aan het inrichten van een goede 
financiële huishouding van onze gemeente. Dus dat het ook niet alleen over die functie 
gaat, maar ook wat die bijdraagt aan de verbetering van onze financiële huishouding. 
Nou, dat is natuurlijk niet iets om vanavond af te concluderen, maar dat geven wij graag 
ook de raad mee om vervolgens misschien ook in diezelfde Auditcommissie te bespreken. 
De eerste bespreking van de Auditcommissie is geloof ik al in september voorzien en wij 
kunnen ons heel goed voorstellen als college dat we u dan al even bijpraten over de 
stand van zaken en de acties die tot dat moment zijn ondernomen.

De vicevoorzitter Er is een interruptie van de heer Bijderwieden.

De heer Bijderwieden Voorzitter, al mijmerend denk ik dan nog even verder. Het 
scenario: we hebben op dit gebied als het gaat om de financiële huishouding, laten we 
maar even zeggen: het management van de zak met geld wat we in de gemeente 
hebben, daar hebben we een onvoldoende voor gekregen. Hoe vaak kunnen wij een 
onvoldoende krijgen voordat wij onder regie komen te staan van een heel ander regime?

 De vicevoorzitter De heer De Vries.

Burgemeester De Vries Voorzitter, dank u wel. De vraag van de heer Bijderwieden is 
misschien eerder een open vraag, die niet alleen door mij als portefeuillehouder 
beantwoord zou kunnen worden. Maar daarmee onderstreept de heer Bijderwieden 
eigenlijk de urgentie. Want dat is natuurlijk 

precies wat wij als, hopelijk ook de raad, in ieder geval als college willen voorkomen. Ik 
heb al uitgelegd, de financiële functie is een kernfunctie in onze organisatie. Onzichtbaar, 
maar ook onmisbaar en dat is ook de reden dat wij gestructureerd nu inhoud willen geven 
aan de versterking van die financiële functie en dat we ook heel goed begrijpen dat uw 
raad - en de heer Ippel heeft daar woorden aan gegeven - ook meegenomen wil worden 
in het proces. Niet om in de rol van het college te stappen of zelfs van de secretaris, maar 
wel om ook het gevoel, goed vertrouwen te krijgen dat de goede acties nu worden 
ondernomen. Er wordt veel geld in geïnvesteerd, dat beseft het college ook en dat moet 
nu ook tot resultaat leiden. In ieder geval tot resultaat van versterking van de afdeling, 
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waarbij ik de voorbehouden al heb uitgesproken dat we ook van externe factoren daarbij 
afhankelijk zijn.

De vicevoorzitter Dank u wel. Was u klaar met uw … De heer Ippel heeft het woord.

De heer Ippel Voorzitter, ik heb tijdens de soort van toezegging die ik de 
portefeuillehouder heb horen doen, een beetje de griffier in de gaten gehouden. Volgens 
mij heeft hij nog niet getypt. Dus ik weet niet: is er nu een echte toezegging geweest, of 
niet?

Burgemeester De Vries Ik was eigenlijk nog bezig om die goed te formuleren, meneer 
Ippel, maar ik zal u helpen. Want wij als college zeggen u graag toe om per kwartaal, 
maar dat kan ook afhankelijk van de vergaderfrequentie bijvoorbeeld van de 
Auditcommissie, maar dat is aan uw raad hoe u dat vorm geeft, verschillen, met enige 
regelmaat u ook in vertrouwen te informeren over de ontwikkeling van de versterking van 
de financiële functie. Het eerste moment wat ons betreft is in de maand september, 
zodat u al vroeg meegenomen kunt worden. Het volgende moment zou bijvoorbeeld in 
december of januari kunnen zijn en mei een volgend moment, dat we bijvoorbeeld ook in 
samenhang met de Turap op dat moment u verder informeren over de ontwikkelingen. En 
dan hopen we medio 2022 hopelijk ook een conclusie met elkaar te kunnen trekken dat 
het gelukt is wat we allemaal met elkaar ambiëren. 

De vicevoorzitter Voordat u verder gaat, want we hebben even een toezegging: we 
houden niet van toezeggingen die vaag geformuleerd worden met allerlei opties die wel 
en niet zouden kunnen. Dus ik zou uw woorden willen samenvatten: dat het college per 
kwartaal, beginnend in september, de raad vertrouwelijk informeert over de voortgang 
van de versterking van de financiële functie.

Burgemeester De Vries Heel mooi samengevat, voorzitter.

De vicevoorzitter Mooi, dan gaan we die noteren. Gaat u verder. 

Burgemeester De Vries Voorzitter, verschillende fracties hebben natuurlijk gerefereerd 
aan het feit dat er al eerder geïnvesteerd is in de versterking van onze organisatie. De 
heer Jongeneel was het, die in de oordeelsvormende vergadering vroeg: wij zouden graag 
een keer wat uitgebreider bijgepraat worden over de ontwikkelingen in onze organisatie. 
Ik heb die toezegging in de oordeelsvormende vergadering van vorige week al gedaan. 
Aan de heer Jongeneel, maar eigenlijk aan u allen, om daar voor de 
begrotingsbehandeling dit jaar nog inhoud aan te geven en een moment te zoeken 
waarbij we u gewoon wat meer informatie kunnen geven over: hoe reilt en zeilt nu de 
organisatie? Waar zien we al de verbeteringen op basis van alles wat daarin geïnvesteerd 
is en wat ook door onze secretaris met zijn managementteam ook gerealiseerd wordt? En 
daarbij hoort en daar past ook heel goed, de vraag die de heer Ippel heeft gesteld om 
daarbij ook u inzicht te geven: hoe staat het eigenlijk met onze formatie? We zien 
gelukkig en dat kan ik u zeggen als portefeuillehouder, dat steeds meer functies ook 
vervuld worden, ook vacatures vervuld worden. We willen u graag dat beeld geven van: 
hoe staat het er nu eigenlijk mee, zodat u ook dat inzicht krijgt. Niet om op onze stoel te 
gaan zitten daarmee, of op de stoel van de secretaris, maar u verdient het ook als raad 
om dat inzicht ook te kunnen krijgen, zodat u ook begrijpt: waar is de organisatie mee 
bezig? Want die organisatie is evenzeer van ons allemaal en ook van de raad. Voorzitter, 
dus ik zeg graag toe, aanvullend op de 

om u bij te praten over de ontwikkelingen in de organisatie en daarbij ook inzicht te 
geven in de formatie en alles wat daarbij hoort. Dat was de toezegging.

220



De vicevoorzitter U leert snel, kan ik u zeggen. U was heel concreet en smart 
geformuleerd. Nu maar hopen dat de griffier ook meegetypt heeft.

Burgemeester De Vries Voorzitter, daarmee ben ik gekomen aan het einde van mijn 
termijn en ik hoop en ik begrijp, zoals ik zei, ons college begrijpt de terughoudendheid in 
de raad. Maar ik hoop tegelijkertijd ook dat ik u heb kunnen overtuigen van het feit dat 
het goed is om nu te investeren in de versterking van de financiële functie en daarmee 
ook in de kwaliteit van ons gemeentelijk bestuur. Dank u wel.

De vicevoorzitter Er is nog een reactie van de heer Verheul.

De heer Verheul Voorzitter, ik wil toch even checken - begreep ik het nu net goed van de 
portefeuillehouder dat hij niet concreet weet of de financieel manager eerder in dienst 
was als de laatste vertrouwelijke CIB die ons als raad is toegekomen?

Burgemeester De Vries Nee, voorzitter, dat weet ik niet.

De vicevoorzitter U heeft dat concreet goed gehoord. De heer Verheul.

De heer Verheul Voorzitter, dan verzoek ik tot een schorsing van tien minuten met mijn 
fractie.

De vicevoorzitter Tien minuten heeft u nodig? Dan schors ik de vergadering voor tien 
minuten en dan zie ik u allemaal graag om 20.03 uur. 

Schorsing  

De vicevoorzitter Ik wil u verzoeken om weer plaats te nemen. Dan heropen ik de 
vergadering bij agendapunt 10, de Tussenrapportage 2021 en geef het woord aan de 
heer Verheul voor een toelichting.

De heer Verheul Dank u wel, voorzitter. We hebben de schorsing gebruikt om even tot 
bezinning te komen. Wij betreuren het gelopen proces tot nu toe, maar mijn collega de 
heer Pauw zal zo dadelijk in zijn tweede termijn daar nader uitleg over geven.

De vicevoorzitter Dank u wel. Dan zijn we daarmee aangekomen bij de tweede termijn 
van de raad en ik vraag wie het woord wenst, naast de heer Pauw. De heer Ippel. Dan is 
de heer Pauw aan het woord.

De heer Pauw Dat was ook een fractiediscipline, voorzitter. Mijn fractievoorzitter heeft 
natuurlijk al keurig uitgelegd over de dingen die wij betreuren; daar gaan we niet verder 
over doorpraten. Uiteraard blijft het amendement gewoon staan omdat PRO Sliedrecht 
inderdaad hier de streep wil trekken. Een raadslid gaat niet over personeelsbeleid. Dat is 
natuurlijk iets wat ik al 18 jaar weet, maar ik zou wel één ding kwijt willen; dat kan wel 
gewoon in de openbaarheid. Want dan kan degene die de schoen past, hem aantrekken: 
dat ik voor en achter de schermen de afgelopen weken mensen heb gezien die menen 
dat ze een deel zijn van de oplossing of de oplossing zelf, maar misschien ook eens 
achter de oren moeten krabben of ze geen deel van het probleem zijn. Dank u wel, 
voorzitter.

De vicevoorzitter De heer Ippel.

De heer Ippel Voorzitter, dank u wel. Ik kan heel kort zijn. Onze fractie had gevraagd om 
twee toezeggingen; die zijn letterlijk gegeven. Dus we hebben toen ook daaraan 
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verbonden: als we die krijgen, dan zullen we het raadsvoorstel steunen. Dat zullen we 
straks ook doen en we spreken ook het vertrouwen uit aan het college om dit ten uitvoer 
te brengen. Dank u wel.

De vicevoorzitter Heeft u behoefte om op elkaar te reageren? Dat is niet het geval. Dan 
geef ik graag het woord aan de heer De Vries.

Burgemeester De Vries Voorzitter, dank u wel. Dank u wel ook aan de leden van de raad 
in tweede termijn. Voorzitter, het college is blij om te horen dat de SGP-ChristenUnie-
fractie blij is met de toezeggingen, ook steun verleent en ook vertrouwen heeft in de 
verdere uitvoering door het college. U begrijpt dat we dat met kracht ter hand zullen 
nemen en met uw steun ook zullen werken aan de verbetering en de versterking van de 
financiële functie en u graag daar ook over blijven bijpraten. In die zin is ook iedereen van 
uw raad ook daarmee ook deel van de oplossing van dit vraagstuk wat we als gemeente 
ondervinden en wij hopen met u dat we halverwege 2022 kunnen constateren dat in 
ieder geval de afdeling financiën weer op orde is. Dank u wel, voorzitter. 

De vicevoorzitter Dank u wel. Dan zijn we hiermee gekomen aan het eind van de 
tweede termijn en zoals het gepast is, worden de toezeggingen herhaald die gedaan zijn. 
Er zijn twee toezeggingen gedaan door burgemeester De Vries. De eerste toezegging 
luidt: Per kwartaal vanaf september 2021 informeert het college de raad vertrouwelijk 
over de voortgang van de versterking van de financiële functie. De tweede toezegging 
luidt: Vóór de begrotingsvergadering 2021 praat het college de raad bij over de 
voortgang van de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie en geeft daarbij inzicht in 
de formatie. Dan gaan we nu over tot de stemming en zou ik willen vragen of er behoefte 
is aan een stemverklaring. Dat is niet het geval. Dan breng ik als eerste amendement 
A10.1 in stemming. Wie is voor het amendement? Dat is de fractie van PRO Sliedrecht, de 
fractie van Slydregt.NU en de fractie van D66. Dan is daarmee het amendement 
verworpen. Dan breng ik nu het besluit in stemming. (…) Heb ik het nu weer niet goed 
gezegd, meneer Pauw? 

De heer Pauw Nee, maar - een korte stemverklaring als het kan, voorzitter.

De voorzitter Natuurlijk, dat mag altijd. Is er nog behoefte aan een stemverklaring naast 
de heer Pauw? Nee dat is niet het geval. De heer Pauw.

De heer Pauw Voorzitter, natuurlijk: van een a. komt natuurlijk een b. Het amendement 
heeft het niet gehaald. Dus het besluit blijft een slecht besluit, dus wij zullen tegen het 
besluit stemmen. Dank u wel.

De voorzitter Oké. Dan breng ik nu het besluit in stemming. Wie is voor het 
voorliggende besluit? Dat is de fractie van de VVD, de fractie van het CDA, de fractie van 
de PvdA, de fractie van de SGP-ChristenUnie en daarmee is het voorstel aangenomen. 
Dan geef ik nu de voorzittershamer weer terug aan de voorzitter, de heer De Vries.

Burgemeester De Vries neemt zijn plaats als voorzitter weer in. 

11. DEBATSTUK - BES – TRANSITIE SERVICE-GEMEENTE DORDRECHT 
BEDRIJFSVOERING
De voorzitter Met dank aan onze vicevoorzitter, de heer Paas, gaan wij over naar het 
volgende agendapunt 11 en dat is een debatstuk over de transitie service-gemeente 
Dordrecht. De portefeuillehouder bij dit dossier is de heer Spek. Het is een debatstuk. 
Eerder heeft u in de oordeelsvormende vergadering van 22 juni hier al over gesproken. Er 
zijn amendementen ingediend, ik kijk even naar de griffier, onder andere door PRO 
Sliedrecht, of alleen door PRO Sliedrecht, geloof ik. Ik ga er dus ook vanuit dat PRO 
Sliedrecht het woord wenst in de eerste termijn. Dat is de heer Pauw. Zijn er nog andere 
fracties die het woord wensen? 
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De heer Visser Volgens mij hebben wij een amendement ingediend, maar dat is samen 
met PRO Sliedrecht. 

De voorzitter Ja, dat is de SGP-ChristenUnie, de heer Visser, ook een amendement 
ingediend samen met PRO Sliedrecht. En de heer Jongeneel en de heer Bijderwieden en 
dat zijn de woordvoeringen. Dan geef ik graag in de eerste termijn van de raad allereerst 
het woord aan de heer Pauw van PRO Sliedrecht.

De heer Pauw Dan hoop ik niet, voorzitter, dat dat is omdat ik een amendement heb, 
want dat heb ik niet.

De voorzitter Oh nee, dank u wel, meneer Pauw. Dan geef ik u graag straks het woord 
en dan geef ik eerst het woord aan de heer Visser van de SGP-ChristenUnie-fractie. Gaat 
uw gang. U mag het amendement toelichten en tegelijkertijd ook uw eerste termijn 
voeren. 

De heer Visser Dank u wel, voorzitter. Vanavond wordt ons gevraagd een besluit te 
nemen over de transitie van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden naar de GR 
Sociaal en wat betreft de bedrijfsvoering naar de Dienstverleningsovereenkomst met 
Dordrecht als servicegemeente. Dat laatste is het agendapunt waar we het nu over 
hebben, maar ik combineer in mijn woordvoering het één en ander en dat zal ik u zo 
toelichten, kort. Althans, kort - korter dan in het oordeelsvormende debat, in ieder geval. 
Ik herhaal, voorzitter dat wij het betreuren dat er gebakkeleid wordt over het hebben van 
macht en positie. Als fractie SGP-ChristenUnie zijn we voor samenwerking, samen met de 
andere 6 Drechtsteden gemeentes. Dat doen we niet met Dordrecht omdat zij de 
grootste zijn, maar omdat we met elkaar als 7 gemeenten sterk zijn. Als Dordrecht zich 
dan vervolgens niet wenst te houden aan het principebesluit over die samenwerking, die 
nieuwe samenwerking, voorzitter, dan haken we als fractie SGP-ChristenUnie af. Wat er 
dan precies gebeurt, dat weten we niet. Maar wel weten we dat de huidige GRD dan 
gewoon blijft bestaan. We laten ons, we laten onze inwoners en we laten elkaar niet in 
een samenwerking rammelen waar het recht van de sterkste geldt. Daar worden we met 
elkaar niet beter van. We hopen dat de andere fracties er ook zo in zitten en zouden 
daarom het college graag willen vragen om dat in de komende overleggen over te 
brengen. Bij meerderheid zijn we voor samenwerking met alle 7 gemeenten in de 
Drechtsteden, op basis van gelijkwaardigheid. Voor ons als fractie SGP-ChristenUnie is na 
het debat van vorige week duidelijk geworden dat de voorgestelde besluiten over de 
servicegemeente en de GR Sociaal feitelijk gaan om een zienswijze op de 
uitgangspuntennotitie, dan wel de concepttekst die vervolgens verwerkt worden in een 
concept dienstverleningsovereenkomst en een definitief tekstvoorstel voor de GR sociaal. 
Die twee documenten dienen door het college van Dordrecht te worden vastgesteld. Als 
dat lukt gaan deze eind augustus van dit jaar formeel de besluitvormingsprocedure in bij 
alle raden. Dat is ook nodig, voorzitter, omdat dan alle raden een eensluidend besluit 
moeten nemen zonder amendementen om de transitie per 1-1-2022 mogelijk te maken. 
Als deze planning niet gehaald wordt, dan kan dat dus niet doorgaan. Is het college dat 
met ons eens? Om ons standpunt wat betreft de voorwaarden met betrekking tot de 
risico’s glashelder te maken stellen we daarom, samen met PRO Sliedrecht, middels een 
amendement voor om het conceptraadsvoorstel te wijzigen. Het lijkt misschien hetzelfde, 
maar dat is het niet. Instemmen onder voorwaarden die nog uitgewerkt moeten worden 
levert het risico dat niet uitgewerkt wordt wat wij willen. Vooral niet omdat verschillende 
zaken nog geconcretiseerd en inzichtelijk gemaakt moeten worden. Duidelijk is dat 
sprake is van een vorm van onderhandeling en als fracties SGP-ChristenUnie samen met 
PRO Sliedrecht denken we het college te helpen om ons standpunt op deze manier beter 
en helderder over te brengen. Wat betreft de kapitaalsgoederen: daar zal PRO Sliedrecht 
straks wat van zeggen, een toelichting op geven, dat is ook in het amendement 
opgenomen. Het amendement heb ik voor me. Ik kijk even naar de voorzitter.

De voorzitter U mag het dictum ook zelf voorlezen. 
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De heer Visser Ja, dat zal ik doen. Het heeft twee onderdelen, het amendement. Een 
voorstel om beslispunt 3 te wijzigen en in plaats van in te stemmen te zeggen dat we niet 
instemmen. Dus niet in te stemmen met de uitgangspunten voor de verdeling van de 
bestaande risico’s conform punt 5 uit de notitie verdere uitgangspuntennotitie 
toekomstige samenwerking Drechtstedengemeenten. En dan het woord ‘omdat’ te 
wijzigen in ‘tenzij’ en de rest van de tekst te laten staan zoals het er staat. We stellen ook 
voor om een extra beslispunt toe te voegen. Dat heb ik in mijn woordvoering niet 
toegelicht, maar we zien dit voorstel en het volgende voorstel als één geheel. Het kan 
niet zo zijn dat we met het ene wel akkoord gaan en met het andere niet. Dus we stellen - 
en dat lijkt een formaliteit, dat is het misschien ook wel, maar dan is ook maar helder - 
een beslispunt toe te voegen, punt 4: de uitvoering van het raadsbesluit op onderhavig 
raadsvoorstel is onder voorwaarde van een positief besluit van de raad op het 
raadsvoorstel Transitie GR Sociaal Drechtsteden onder agendapunt 12 van de 
raadsvergadering van 29 juni. Tot slot, voorzitter, daar komt het al: beide voorstellen 
hangen dus met elkaar samen. Daarom willen we punt 4 toevoegen aan het concept 
raadsvoorstel. Dat was het; dank u wel.

De voorzitter Dank u wel, meneer Visser. Daarmee is er een amendement toegevoegd 
aan de beraadslaging. Dat is amendement A11.1 geworden. Het amendement is al 
voorgelezen door de heer Visser; het wordt ingediend mede namens de heer Pauw van 
PRO Sliedrecht. De heer Pauw, graag aan u het woord in uw eerste termijn.

De heer Pauw Dank u wel, voorzitter. Dit hele proces loopt al sinds 15 februari. Dan zou 
je nog vanavond het grapje kunnen maken ‘dus is het al iets wat loopt, dus had het ook in 
de Turap gekund’, maar dat is misschien een grapje wat je de hele avond kan gaan 
maken. Ga ik maar niet doen, denk ik. Wat wel erg leuk is en dat is even wel goed voor 
mijn collega raadsleden, is dat je ook van mening kan veranderen na een goede debat en 
na goede argumenten van je collega’s. Want, voorzitter, PRO Sliedrecht gaat veranderen 
van mening, mits uiteraard het door ons ingediende amendement wordt aangenomen. 
Want er is nog geen besluit neergelegd voor het geheel wat daar staat en de heer Visser 
heeft eigenlijk alle woorden uitgesproken die ik ook zou willen uitspreken, dus dan kan ik 
het hier gewoon bij laten. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel, meneer Pauw. Dan geef ik graag het woord in de eerste 
termijn aan de heer Jongeneel van Slydregt.NU.

De heer Jongeneel Bedankt, voorzitter. Slydregt.NU kan dit raadsvoorstel niet steunen 
omdat de risicoverdeling voor ons teveel onduidelijkheden kent. Verder ziet Slydregt.NU 
in het voorstel geen toekomstige klant/leverancier relatie, zoals in de toelichting onder 
3.2 wordt gesteld. Men spant zich zelfs niet in om een klant/leverancier verhouding te 
realiseren. Daarom zullen wij het amendement van de SGP-ChristenUnie wel steunen, 
omdat dit amendement helder maakt wat de verdeling van de risico’s wordt, welke 
afspraken er zijn gemaakt over het beheersen van de risico’s en wanneer dit periodiek 
wordt geactualiseerd. Dit was onze woordvoering, voorzitter.

De voorzitter Hartelijk dank. Dan geef ik graag het woord aan de heer Bijderwieden van 
de VVD-fractie.

De heer Bijderwieden Voorzitter, ik doe het even vanaf hier, want ik heb voor de rest 
geen bijdrage.

De voorzitter Dank u wel. Zijn er nog andere leden van de fracties, andere fracties die 
het woord hierover wensen? Dat is niet het geval. De heer Pauw heeft nog een vraag. 
Gaat uw gang, aan wie?
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De heer Pauw Aan de heer Jongeneel.

De voorzitter Meneer Jongeneel, wilt u nog even terugkomen naar het spreekgestoelte? 

De heer Pauw Hij mag ook blijven zitten, hoor.

De voorzitter Nee, het is fijn als hij u in de ogen kijkt, denk ik. Meneer Pauw, gaat uw 
gang.

De heer Pauw Ik heb geen idee. Voorzitter, via u: Slydregt.NU gaat het amendement 
steunen, maar tegen het besluit stemmen?

De heer Jongeneel Ja, omdat wij vinden dat er gewoon geen sprake is van een 
klant/leverancier verhouding. We hebben het in de vorige termijn ook al gezegd in de 
oordeelsvormende vergadering en we blijven bij ons standpunt, maar we vinden wel dat 
de risico’s goed in kaart moeten worden gebracht. Dus ja, dat steunen we wel omdat het 
gewoon Sliedrecht wel helpt, uiteindelijk. Maar toch zijn we tegen het raadsvoorstel. Dat 
is nieuwe politiek.

De voorzitter Dank u wel. De heer Pauw heeft nog een aanvullende vraag? 

De heer Pauw Ik heb weer wat geleerd, voorzitter, dank u wel. 

De voorzitter Mooi, dank u wel. De heer Jongeneel mag gaan zitten. Daarmee zijn we 
gekomen aan het einde van de eerste termijn van de raad en kijk ik naar de 
portefeuillehouder, de heer Spek. Aan u het woord.

Wethouder Spek Voorzitter, dank u wel. Het spitst zich toe vanavond bij heel dit 
gebeuren rondom het amendement. Het amendement doet eigenlijk drie dingen. Ze 
veranderen het besluit van ‘ja, mits’ naar ’nee, tenzij’. Dat is in ieder geval een figuur die 
we ook al in eerdere besluitvorming hier tegen zijn gekomen. Daarnaast wordt er nadruk 
gelegd op de kapitaalgoederen en wordt er samenhang geboden tussen het besluit over 
de serviceorganisatie en de GR Sociaal. Wat ons betreft is dat oké, in die zin dat wij met 
die ‘nee, tenzij’ positie hebben om ook het gesprek aan te gaan. Inmiddels is natuurlijk 
dat gesprek ook al gevoerd, ook over de kapitaalgoederen en de samenhang is ook een 
logisch gevolg van. We kunnen slechts een besluit nemen over de serviceorganisatie op 
het moment dat we ook een wijziging van de GRD hebben doorgevoerd. Blijft wel gewoon 
nog even toch van mijn kant, vanuit het college, een opmerking dat ik toch aan de heer 
Jongeneel uitleg dat op het moment dat het amendement is aangenomen, het 
raadsbesluit luidt zoals het amendement is en dat u dus in die zin congruent kan zijn door 
dan voor het raadsvoorstel te stemmen, omdat een amendement echt een besluit wijzigt. 
Zo zal het dan ook in de archieven, in de boeken komen te staan zoals het in het 
amendement staat. Voorzitter, volgens mij is dat wat mij betreft de opmerkingen die 
gemaakt zijn. 

De voorzitter Dank u wel. De heer Visser heeft een vraag. Kunt u ook gelijk uw tweede 
termijn doen, of wilt u een interruptie plegen?

De heer Visser Het is eigenlijk een interruptie, want ik heb geen antwoord gehoord op de 
vraag wat het college er van vindt dat het voorstel eind augustus de formele 
besluitvormingsprocedure in gaat en als dat niet zo is, dat dat dan betekent dat de 
verandering per 1 januari geen doorgang kan vinden. Is het college dat met ons eens?

De voorzitter De heer Spek.
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Wethouder Spek Ja, wij zijn ons bewust dat het tijdspad krap is. Dat eind augustus 
inderdaad het één en ander in de besluitvorming is. Ik heb ook een deel van uw vraag net 
even overlegd met wethouder Vat, omdat het eerste deel van uw bijdrage echt wat meer 
over de perikelen binnen de GR Sociaal gaat dan over de Transitie, maar - het klopt. Het 
is spannend om als we in augustus die hebben, om dan 1 januari te halen. 

De voorzitter Dank u wel. Meneer Visser nog een tweede vraag?

De heer Visser Ja, en eigenlijk de vraag van, gehoord onze inbreng, het lijkt een open 
deur, maar - brengt u ons standpunt wat betreft de houding van Dordrecht, de 
samenwerking binnen de Drechtsteden, ook over binnen de komende besprekingen?

De voorzitter De heer Spek.

Wethouder Spek Voorzitter, dat doen we al. Vanaf de oordeelsvormende vergadering 
wordt er al hard gewerkt. Dit onderdeel van wat u benadrukte, dat zit vooral ook aan de 
kant van de GR Sociaal, waar collega Vat veel bijeenkomsten heeft waar hij stevig van 
zich laat horen. Ik kan u melden dat, nou, ik zei vanmiddag gekscherend tussen college 
en deze vergadering toen ik weer een overleg had: ik heb deze week 16 uur gewerkt en 
daarvan al 3 uur overleggen gevoerd over de transitie en daarin hebben we in alle 
toonaarden ook bijvoorbeeld over die kapitaalgoederen en over dat soort…. Dus, er wordt 
gewerkt en er wordt ook, anders dan een paar weken geleden, serieus naar gekeken om 
dit zo spoedig mogelijk ook, over de risico’s en over de kapitaalgoederen, om in beeld te 
krijgen.

De voorzitter Dank u wel. Dan kijk ik rond. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik kijk 
naar de heer Visser.

De heer Visser Heel kort, voorzitter. Dank aan het college voor de wijze van 
beantwoording en de manier waarop er op het amendement gereageerd wordt. Ik heb 
ook de stille hoop dat we als raad unaniem kunnen instemmen met het voorstel, maar 
dat laten we aan de fracties over.

De voorzitter Dat zal straks blijken. De heer Pauw nog behoefte aan een tweede 
termijn? Dat is niet het geval. De heer Jongeneel, ja, gaat uw gang.

De heer Jongeneel Ik zou graag een schorsing willen van 5 minuten. 

De voorzitter Wilt u die nu, of…?

De heer Jongeneel Nee, na de tweede termijn. 

De voorzitter Zullen we de tweede termijn afronden en dan wilt u graag een schorsing? 
Dat is prima. Dan kijken we nog even naar de heer Bijderwieden? Toch nog een vraag?

De heer Bijderwieden Voorzitter, heel graag. Dat wij wel mee kunnen gaan met de 
amendementen, voorzitter.

De voorzitter Ik zie de heer Dunsbergen, die wil nog een inbreng leveren.

De heer Dunsbergen Ik deel dat.

De voorzitter Uitstekend. Daarmee zijn we gekomen - toch nog. De heer Torun.
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De heer Torun, wij steunen ook het amendement van de SGP-ChristenUnie en PRO 
Sliedrecht.

De voorzitter Dank u wel. Dan concludeer ik dat we gekomen zijn aan het einde van de 
tweede termijn in de beraadslaging. (…) De heer Jongeneel van de fractie Slydregt.NU 
heeft gevraagd om een schorsing van 5 minuten. Ik stel voor die te verlenen en te 
schorsen tot 20.36 uur. 

Schorsing 

De voorzitter De vergadering is heropend. De heer Jongeneel, wenst u nog een 
stemverklaring af te leggen voordat we straks tot stemming overgaan na deze schorsing? 
Gaat uw gang.

De heer Jongeneel Ik kan de raad mededelen, voorzitter, dat er witte rook is bij 
Slydregt.NU en we gaan akkoord met het amendement, dus we steunen daarmee ook het 
raadsvoorstel.

De voorzitter Dank u wel. Zijn er nog andere fracties die behoefte hebben om een 
stemverklaring af te leggen voordat we gaan stemmen? De heer Pauw, over het 
amendement en daarmee ook over het voorstel.

De heer Pauw Over het besluit. Ik kreeg wat zorgelijke berichten net. We hebben 
natuurlijk de vorige keer een debat gehad met de heer Dunsbergen, voorzitter, over het 
feit dat als je één keer ja zegt, moet je altijd ja blijven zeggen. Dat het nog wel zo zou 
kunnen zijn dat PRO Sliedrecht, alles afwegende, in augustus nog een andere mening 
heeft, maar dit is de politieke realiteit waarin we zitten. Een handreiking en een 
samenwerking met de collega raadsleden moet je altijd oppakken en doen en we gaan er 
wel vol vertrouwen in dat het op deze manier op de juiste manier uitgewerkt wordt, maar 
het zou nog kunnen zijn dat we in augustus daar, alles afwegende, het een ander besluit 
wordt. Maar nu gaan we er gewoon in door, mits het amendement uiteraard aangenomen 
wordt.

De voorzitter Dank u wel. Daar gaan we nu over stemmen. Aan de orde is stemming 
over het amendement van de leden Visser en Pauw. Wie is daar tegen? Dat is niemand; 
daarmee is het amendement met algemene stemmen aangenomen. Daarmee is ook het 
voorliggende besluit gewijzigd wat ik nu in stemming brengt. Wie is tegen het 
voorliggende gewijzigde besluit? Dat is niemand en daarmee is het gewijzigde besluit met 
algemene stemmen aangenomen. Dank u wel. Aldus besloten. 

12. DEBATSTUK - BES – TRANSITIE GR SOCIAAL DRECHTSTEDEN
De voorzitter Daarmee gaan wij over naar agendapunt 12, de transitie GR, 
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Drechtsteden. De heer De Munck heeft een vraag, 
voordat we verder gaan.

De heer De Munck Even een regievraag. Het antwoord van de heer Paas betreffende 
recreatie Biesbosch staat bij de Transitie Sociaal Drechtsteden. Ik kan me niet voorstellen 
dat het met dit onderwerp te maken heeft. Ik heb de vraag ook al bij de griffie uitgezet, 
maar geen antwoord teruggekregen nog. Maar ik vind het een wat vreemde en anders 
zouden we dit onderwerp straks afgehandeld hebben, dan is die technische vraag ook 
van tafel. In Ibabs staat hij erbij. 

De voorzitter De griffier weet niet precies zeker of de technische vraag op de goede 
plek staat in Ibabs. Dat is het systeem, voor de mensen thuis, waarmee wij alle 
documenten kunnen inzien. Dat geldt ook voor u thuis. Laten we afspreken dat we dat 
nog even nazoeken. Voor de besluitvorming is het in principe niet relevant of het op de 
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goede plek staat. Ik stel voor daarom de behandeling van dit onderwerp ter hand te 
nemen. Ik kijk even rond wie van de fracties daarover het woord wensen. Ik zie de heer 
Visser, ik zie de heer Pauw en ik zie de heer Jongeneel. Dat zijn ze. Dan geef ik graag 
allereerst het woord aan de heer Visser van de SGP-ChristenUnie-fractie die ook het 
voornemen heeft om een amendement in te dienen en dat ook zal toelichten. 

De heer Visser Voorzitter, dank u wel. Een wat kortere woordvoering dan in het vorige 
agendapunt. Als fractie SGP-ChristenUnie houden we het dus kort. We verwijzen deels 
naar de woordvoering zoals net gedaan. Inhoudelijk denken wij dat het belangrijk is om 
een raadsadviescommissie in te stellen, waar we ook in de oordeelsvormende raad over 
gesproken hebben. Daarvoor moeten de raden van de betrokken gemeenten een voorstel 
doen en daarna moet het AB deze commissie instellen. Het is een zogenaamde ‘kan’ 
bepaling in de voorliggende tekst. Wat we nu willen doen is het college oproepen om dit 
in te brengen in de komende overleggen en we hopen dat ook de andere gemeenten dat 
belang inzien. We hebben daar al het één en ander over gehoord, dus het is goed om dat 
onder de aandacht te brengen, in de hoop dat iedereen dat vindt. Het is sowieso nieuw, 
zoiets. Zelfs de wetgeving op dit punt is nieuw en we stellen daarom ook voor om dat als 
een soort van pilot in de komende vier jaar te doen. Dan kunnen we kijken of dat 
toegevoegde waarde heeft. Wij denken dat 

het dat heeft, maar dat kunnen we dan ook ervaren. Het gaat met name om de 
afstemming van de raden onderling door commissieleden die dan een specifieke 
opdracht hebben om de informatie tussen de gemeenten te delen. We stellen daarbij ook 
voor om de griffie het te laten communiceren met de andere griffies, zodat het ook via 
die lijn bij de andere raden bekend is. We vragen aan jullie als collega raadsleden of dat 
jullie dat ook een goed plan vinden. In lijn van de woordvoering bij het vorige agendapunt 
stellen we ook hierbij voor om het conceptraadsvoorstel te amenderen om het standpunt 
op dit punt ook nog helderder te maken. Wat de fractie van de SGP-ChristenUnie betreft 
houden we vast aan het principebesluit. We vinden dat we als gemeente een 
betrouwbare partner moeten zijn in de samenwerking en dan geldt wat ons betreft: 
afspraak is afspraak. Zo niet, dan zou het in augustus ophouden en blijft de huidige GRD 
in stand. Herkent het college onze lijn en staat ze hier ook zo in? Het amendement, 
voorzitter, zal ik kort toelichten. We krijgen een wijziging van het eerste beslispunt. Ik zal 
hem maar gewoon voorlezen; dat is denk ik het makkelijkste. Toestemming te verlenen 
aan het college om op grond van de voorliggende concepttekst en de toelichting in de 
begeleidende notitie de gesprekken over de Gemeenschappelijke Regeling te 
continueren, onder de strikte voorwaarden zoals genoemd in het voorstel. Wij stellen dan 
voor om een beslispunt toe te voegen en dat beslispunt luidt: Roept het college op om in 
de regionale overleggen over de definitieve GR-tekst de voorwaarden van de raad van 
Sliedrecht om een raadscommissie conform artikel 16 in te stellen, kenbaar te maken aan 
alle betrokkenen. Dat was het. Dank u wel.

De voorzitter Hartelijk dank, de heer Visser. Dit amendement is ingediend samen met 
de heer Pauw van PRO Sliedrecht. Daarmee maakt het onderdeel uit van de 
beraadslaging en heeft het nummer A12.1 gekregen. Ik geef graag in de eerste termijn 
nu het woord aan de heer Pauw van PRO Sliedrecht.

De heer Pauw Dank u wel, voorzitter. Ja, ook hier is 95% van de tekst van PRO Sliedrecht 
verwoord door de heer Visser. Ook wederom weer een prettige samenwerking via app, 
mail en dat soort zaken allemaal. Was erg leuk. Het verschil is natuurlijk wel tussen het 
vorige en deze dat we een algemeen bestuur krijgen dat nu al, maar ook na de 
verkiezingen volgend jaar, zou bestaan uit hele sociale en hele niet sociale wethouders 
en dat PRO Sliedrecht nog wel heel bang is, omdat het de afgelopen 15 jaar ook al mis 
liep in de huidige constructie, hoe dat gaat aflopen. Maar zoals al gezegd in de 
oordeelsvormende vergadering, mocht de kiezer ons het mandaat geven, dat we daar 
een hele goede gegadigde voor hebben per 17 maart 2022. Dank u wel.
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De voorzitter Dank u wel, de heer Pauw. Dan geef ik graag het woord aan de heer 
Jongeneel van Slydregt.NU. 

De heer Jongeneel Bedankt, voorzitter. Bij de nieuwe GR Sociaal krijgen we als 
gemeenteraad meer grip en kunnen we meer sturen. We willen nog eens benadrukken 
dat er nu geen inzicht is in de hoeveelheid maatwerk die wij bieden en hoeveel ruimte wij 
zouden moeten bieden. De discussie over maatwerk moet echt nog gevoerd worden. 
Want bij deze nieuwe manier van samenwerken is dit een enorm belangrijk punt. Het 
amendement van de SGP-ChristenUnie vinden wij zeer sympathiek. Alleen het laatste, de 
toevoeging over die raadscommissie, dat staat ons niet aan. Want dan gaan we gewoon 
door als een nieuw soort Drechtraad 2.0 en dat kunnen wij als fractie niet steunen. 
Bedankt, voorzitter.

De voorzitter Dank u wel, meneer Jongeneel. De heer Pauw heeft nog een vraag aan u. 
Allereerst de heer Visser en dan de heer Pauw misschien ook nog, maar eerst heeft de 
heer Visser een vraag aan u. Blijft u gerust even staan. De heer Visser.

De heer Visser Ik denk dat ik uw opmerking wel begrijp, of tenminste: ik ben het met u 
eens als het zo zou zijn dat zo’n raadscommissie de vervanger van de Drechtraad zou 
zijn. Dat is het naar onze beleving absoluut niet. De bevoegdheden van zo’n commissie 
zijn beperkt. Het gaat vooral om elkaar informeren en het hebben van een club mensen 
waar we als raden in vertegenwoordigd zijn. Als we 

ook vanuit onze raad dan iemand aanwijzen die daar aan deelneemt en afspreken dat hij 
ons informeert: dat is het doel. Zeker niet bedoeld om met bevoegdheden, want die zijn 
er gewoon niet, de boel te gaan sturen. Dus dat even ter toelichting. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel voor de toelichting. De heer Jongeneel, nog behoefte aan een 
reactie?

De heer Jongeneel Voorzitter, bedankt voor de toelichting, maar wij denken dat dit ook 
informeel kan gebeuren. Wij zien daar niet echt het nut van in, dat er speciaal een 
raadscommissie in het leven moet worden geroepen met een afgevaardigde uit 
Sliedrecht of uit een andere gemeente. Dat zien wij niet zitten. Dus dat is hierbij mijn 
antwoord.

De voorzitter Dank u wel. De heer Visser heeft nog een vraag of een opmerking.

De heer Visser Ja, meer een opmerking. De vraag is hoe we op een andere manier dan 
als raden geïnformeerd worden. Natuurlijk speelt ons college daar een rol in, maar het is 
voor ons ook zoeken, hè? Vandaar dat wij het voorstellen als een pilot. Misschien dat het 
ook andere gemeentes helpt om over de streep te komen om het in te stellen. En blijkt 
nou dat het helemaal niets oplevert, dan gaan we er gauw weer vanaf. De wet geeft ons 
de mogelijkheid en als het in de vorm van een pilot gaat en het bevalt, dan is het mooi 
meegenomen. Hebben we er niets aan, dan stoppen we ermee. Dat is het idee.

De heer Jongeneel Ja, dat begrijp ik.

De voorzitter De heer Jongeneel, behoefte om nog meer te zeggen dan dat hij het 
begrijpt?

De heer Jongeneel Wij zullen niet dwars gaan liggen en als de meerderheid van de raad 
het wil doen, ja, dan is het een democratisch besluit.
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De voorzitter Heel goed, dank u wel. Zijn er nog andere leden die de heer Jongeneel wat 
willen vragen? De heer Pauw.

De heer Pauw De vraag is deels al gesteld door de heer Visser, alleen de heer Visser.

De voorzitter Dan hoeft hij niet opnieuw gesteld te worden.

De heer Pauw Nee, maar hij gaat iets anders worden, voorzitter. Want meneer Visser 
zegt dat hij nooit bestaan heeft. Dat heeft hij natuurlijk wel. Ver voordat het RCD werd 
opgericht was er al een raadscommissie en ook ter geruststelling van de heer Jongeneel: 
dat werkte heel prettig, beide kanten op. Het AB wordt niet verrast door dingen die vanuit 
de raden komen en de raden worden niet verrast door dingen die uit het AB komen, 
omdat je al vooraf de besluitvormende communicatie hebt en dat werkt gewoon heel erg 
prettig. En alle besluitvorming vindt gewoon in de openbaarheid plaats in deze zaal.

De voorzitter Nogmaals een toelichting, de heer Jongeneel, waarvoor u dank zegt, denk 
ik? Ja. Dank u wel, u mag gaan zitten. Ik zie dat niemand meer van de raadsleden het 
woord wenst. Dan gaan wij luisteren naar het college in eerste termijn. De 
portefeuillehouder is de heer Vat, ik geef hem graag het woord.

Wethouder Vat Dank u wel, voorzitter. Inhoudelijk is er verder geen opmerking gemaakt, 
behalve dan dus inderdaad het amendement wat ingediend is door de SGP-ChristenUnie, 
samen met PRO Sliedrecht. Het amendement lezend, voorzitter, kunnen wij ook als 
college dit amendement volgen en ondersteunen. De oproep die u doet voor wat betreft 
een raadscommissie zullen wij uiteraard ook verder brengen, zoals we dat overigens met 
alle zaken doen die hier in de raad genoemd worden en 

betrekking hebben op alles wat met de GR en de GRD te maken heeft. Misschien is het 
inderdaad ook goed om nog even terug te komen op uw opmerking die u bij de 
servicegemeente zojuist maakte. Ook wij zijn uiteraard voorstander van en zo dragen wij 
dat ook uit, continu in alle overleggen die we hebben, dat de samenwerking van de 7 
gemeenten op basis van gelijkwaardigheid gaat, waarbij we uiteraard - iedere gemeente 
is uniek in zijn hoedanigheid en daar houden we uiteraard ook rekening mee, met elkaar.

De voorzitter Dat was het, meneer Vat? Het voorliggende amendement ziet het college 
dus als ondersteuning van beleid. Roept dat nog behoefte aan een tweede termijn? Ik kijk 
even rond. Ik zie dat alleen de heer Jongeneel daar nog behoefte aan heeft.

De heer Jongeneel Ik wil vertellen, voorzitter, dat ik door de andere fracties en door de 
wethouder ben overtuigd, dus ik kan instemmen met het amendement en met het 
raadsvoorstel. 

De voorzitter Dat was direct uw stemverklaring. Ik kijk even rond of er nog andere 
fracties zijn die behoefte hebben aan een stemverklaring, of nog een vraag aan de 
wethouder. Meneer Bijderwieden. Een stemverklaring? Gaat uw gang.

De heer Bijderwieden Een stemverklaring. Het amendement: we zijn niet voor of niet 
tegen. We zijn ook wel benieuwd hoe het gaat lopen. We begrijpen dat het ondersteund 
kan worden door het beleid, dus we vinden het een uitstekend idee en we zijn ook zo 
brutaal dat als het geen toegevoegde waarde heeft, dat we dat ook kunnen evalueren of 
weer stop kunnen zetten. Dus, we zijn benieuwd.

De voorzitter Mooi, dank u wel voor uw stemverklaring. Iemand anders daar nog 
behoefte aan? Dat is niet het geval. Dan gaan we over tot stemming. Dan komt allereerst 
dus het amendement onder 12.1 in stemming, wat ingediend is door de leden Visser en 
Pauw. Wie is daar tegen? Dat is niemand. Daarmee is het amendement met algemene 
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stemmen aangenomen. Dank u wel. 
Daarmee komen we tot het gewijzigde besluit en gaan we over tot stemming. Wie van de 
leden is tegen het gewijzigde besluit? Dat is niemand. Daarmee is het met algemene 
stemmen aangenomen. Aldus besloten. 

13. DEBATSTUK - BES – ZIENSWIJZE JAARSTUKKEN 2020 EN BEGROTINGEN 2022 
VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
De voorzitter Daarmee gaan we over naar agendapunt 13 en dat is een zeer uitgebreid 
debatstuk. Dat zijn alle zienswijzen bij de jaarstukken 2020 en begroting 2022 van de 
Gemeenschappelijke Regelingen waarvan Sliedrecht deel uitmaakt. We zijn gewend, 
tenminste, dat is ook mijn voorstel aan u, om alles integraal te behandelen; niet alle 
afzonderlijke voorstellen en straks ook integraal daar over te besluiten. Maar het kan zijn 
en dat weten we al, dat één van u de behoefte heeft om bij één van, of meerdere van de 
zienswijzen toch nog een amendement in te dienen. Dat is het geval. Ik zie dat in ieder 
geval de heer Dunsbergen daarom de behoefte heeft om het woord te voeren. Zijn er nog 
andere fracties die bij dit agendapunt het woord willen voeren? Dat is niet het geval. De 
heer Dunsbergen, dan nodig ik u graag uit om het woord te voeren. U heeft behoefte om 
het woord te voeren over twee zienswijzen, heb ik begrepen. Gaat uw gang. Misschien 
dat u nadrukkelijk wilt toelichten welke u bedoelt.

De heer Dunsbergen Zeker, dat klopt. Dank u wel. Voorzitter, ik heb inderdaad twee 
amendementen. Allereerst een amendement over de Veiligheidsregio. Dat is naar 
aanleiding van de oordeelsvormende vergadering waarin we een opmerking gemaakt 
hebben over de deeltijdrichtlijn. Daar hebben we dus een zinsnede en ook een woord 
toegevoegd over veiligheidsrisico’s, omdat in de zienswijze nu alleen de financiële risico’s 
benadrukt worden en wij het belangrijk vinden om ook de veiligheidsrisico’s in beeld te 
brengen. Dus dat is het eerste amendement over de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 
Dan hebben we vervolgens ook nog een amendement over de zienswijze…

De voorzitter Leest u dat amendement nog voor?

De heer Dunsbergen Zeker. in het voorgestelde raadsbesluit wordt beslispunt 6 
vervangen door de volgende nieuwe tekst: in te stemmen met de zienswijzebrief op de 
jaarstukken 2020 en de primaire begroting 2022 van de GR Veiligheidsregio Zuid-Holland 
Zuid, met dien verstande dat de navolgende tekst in de zienswijzebrief wordt gewijzigd. 
De wijziging is in rood en die zal denk ik nu in Ibabs te vinden zijn. Dan hebben we 
vervolgens nog een amendement samen met de fractie van D66, ondertekend door de 
heer De Munck, met een amendement over de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo, 
oftewel namens de gemeenten in de regio de aandeelhouder in HVC. Dat zag op een 
debat ook wat we in de oordeelsvormende vergadering gehad hebben, waarin we het met 
elkaar gehad hebben over de ontwikkeling die HVC wil maken en de gevolgen daartoe en 
dan vat ik het echt heel grof samen, maar - met de gevolgen daartoe voor de governance 
van HVC. Daar hebben we dus een amendement over die, in die zin, gebaseerd is ook op 
de zienswijzebrief van vorig jaar omdat die, met de kennis van nu, nog steeds actueel is. 
Dat heeft als amendement dat het voorgestelde raadsbesluit wordt in beslispunt 6…. ik 
zie dat nu twee keer beslispunt wordt aangepast - dat is niet correct. 

De voorzitter Gevudo is 6 en de Veiligheidsregio is 4.

De heer Dunsbergen Uitstekend. Ik weet niet of ik dat nu mondeling moet doen, maar 
dat moet dus 4 zijn en die andere is dan 6. Dat krijg je als gewoon een kopie maakt van 
een document en het niet goed controleert. Dat is dus beslispunt 6. En nu echt: in te 
stemmen met de zienswijzebrief op de jaarstukken 2020 en de primaire begroting 2022 
van de GR Gevudo, met dien verstande dat de navolgende tekst in de zienswijzebrief, iets 
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wat in Ibabs staat, wordt vervangen door de navolgende tekst, wat ook in Ibabs te vinden 
is. Tot zover, voorzitter. 

De voorzitter Ik begrijp dat u er zich makkelijk vanaf maakt, maar - gezien de vele tekst 
die het amendement behelst stel ik voor dat we, als de raadsleden daar geen bezwaar 
tegen hebben, op deze manier de indiening van de amendementen accepteren, die in 
zichzelf allemaal weer terug te lezen zijn in uw stukken, ook voor de mensen thuis. 
Daarmee maken twee amendementen onderdeel uit van de beraadslaging. Dat is 
allereerst amendement A13.1 wat betreft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, waar dus 
niet beslispunt 6 wordt bedoeld, maar beslispunt 4 en het tweede amendement onder 
A13.2 wat betreft Gevudo en dat is mede ingediend door de heer De Munck van de fractie 
van D66. Dank u wel. Ik zie dat niemand van de raadsleden een vraag heeft aan u, dus u 
kunt gaan zitten. Heeft één van de fracties behoefte om nog iets te zeggen bij de 
zienswijzen? Dat is het geval. De heer Van Wijngaarden van de VVD-fractie.

De heer Van Wijngaarden Dank u wel, voorzitter. Gelijk een reactie op de heer 
Dunsbergen en dat is het eerste amendement over de Veiligheidsregio. Uitstekend 
amendement, zeker met de toekomstige ontwikkelingen bij de brandweer. Het tweede 
amendement, daar willen we eigenlijk even heel kort voor schorsen na de reactie van het 
college.

De voorzitter Ja, precies. Dat zou ook mijn voorstel zijn geweest. Dank dat u het al 
aankondigt. Daarmee stel ik voor dat we ook overgaan naar het college en dat ik graag 
het woord geef, allereerst aan de heer Spek die een reactie zal geven op het ingediende 
amendement A13.2 over de zienswijze Gevudo.

Wethouder Spek Voorzitter, als ik naar het amendement kijk, dan is dat logisch ten 
opzichte van vorig jaar en ook meneer Dunsbergen formuleerde dat heel kernachtig, dat 
hij zei: het is nog steeds actueel. Ik kijk dan ook even alvast vooruit naar bepaalde 
aspecten van de discussie rondom de Transitievisie Warmte, dus in die zin is het denk het 
wat het college betreft prima dat wij opnieuw aandacht hiervoor vragen en u ook een 
deadline stellen van waarin wij een reactie willen.

De voorzitter Dank u wel. Dan geef ik zelf kort een reactie op het ingediende 
amendement onder A13.1 over de Veiligheidsregio. Het college ziet dit als ondersteuning 
van beleid. In dezelfde termen heb ik er ook al over gesproken in de oordeelsvormende 
vergadering, dus ik geef u graag in overweging om dit amendement aan te nemen. 
Daarmee zijn we aangekomen bij het einde van het eerste termijn van het college en er is 
verzocht om een schorsing door de leden van de VVD-fractie. Ik stel voor 5 minuten te 
schorsen - 4 minuten zei u? 3 minuten - en dat we om 21.00 uur precies weer de 
vergadering hervatten. De vergadering is geschorst. 

Schorsing

De voorzitter De vergadering is heropend. Ik kijk allereerst even naar de leden van de 
VVD-fractie of die behoefte hebben na de schorsing om bijvoorbeeld een stemverklaring 
af te leggen, vooraf. De heer Van Wijngaarden, gaat uw gang.

De heer Van Wijngaarden Voorzitter, dat was een goed overleg. We zullen ook voor het 
andere amendement stemmen. Dank u wel. 

De voorzitter Dank u wel. Ik moet eerlijk zeggen dat we eigenlijk nog niet bij de tweede 
termijn zijn. Is er behoefte bij één van de fracties om een vraag te stellen of een tweede 
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termijn te houden? Dat is niet het geval, maar wel een stemverklaring af te leggen? 
Meneer Ippel van de SGP-ChristenUnie-fractie, gaat uw gang.

De heer Ippel Voorzitter, de zienswijzen vonden wij al heel goed en we denken dat ze 
door de amendementen nog iets beter zijn geworden, dus wij gaan daar in mee.

De voorzitter Dank u wel. Eén van de andere fracties nog behoefte om dat ook te 
onderstrepen? Dat is niet het geval. Dan gaan wij over tot stemming. Dan gaan we 
allereerst stemmen. Ik stel u de volgende procedure voor: dat we eerst stemmen over de 
amendementen, vervolgens integraal stemmen, tenzij u anders wenst over alle, mogelijk 
dan ook gewijzigde zienswijzen, zodat we het in één keer kunnen afhandelen. Heeft 
iemand bezwaren tegen deze handelwijze? Dat is niet het geval. Dan beginnen we 
allereerst met stemming over amendement A13.1. Dat betreft, voor de helderheid, het 
amendement over de zienswijze bij de GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, het 
amendement van de heer Dunsbergen. Wie is daar tegen? Dat is niemand. Daarmee is 
het amendement met algemene stemmen aangenomen en maakt het onderdeel uit van 
de zienswijze van de raad. 
Dan gaan we over tot stemming over amendement A13.2 betreft de Gemeenschappelijke 
Regeling Gevudo. Wie is er tegen dit amendement van de heer Dunsbergen en de heer 
De Munck? Dat is niemand. Daarmee is het met algemene stemmen aangenomen en 
maakt het onderdeel uit van de zienswijze. 
Daarmee komen we tot stemming over uw zienswijzen bij de verschillende 
Gemeenschappelijke Regelingen, de inmiddels ook gewijzigde zienswijzen. Ik breng die in 
stemming, integraal. Wie is tegen deze zienswijzen? Dat is niemand. Daarmee is zijn ze 
met algemene stemmen aangenomen. Dank u wel. Ze zullen ter hand worden gesteld 
van de verschillende Gemeenschappelijke Regelingen, door het college. Namens u, of 
door de voorzitter van uw raad, denk ik, namens u. Griffier? Hij bedoelt door ons beiden, 
namens u.  

14. DEBATSTUK - FYS - TRANSITIEVISIE WARMTE 2021
De voorzitter We gaan naar de Transitievisie Warmte 2021. Dat is een debatstuk, 
tenminste, zo hebben we in de oordeelsvormende vergadering van 15 juni 
geconcludeerd. Er zijn geen relevante openstaande toezeggingen of technische vragen 
meer en daarmee kunnen we tot behandeling overgaan. Er is een voornemen tot het 
indienen van een amendement, is ons gebleken, bij de VVD-fractie. Ik ga er vanuit dat de 
heer Bijderwieden daarover het woord wenst te voeren. Zijn er nog andere fracties die 
het woord wensen te voeren over dit onderwerp? Ja - de heer Prins, de heer Jongeneel en 
de heer Paas en daar blijft het bij. Allereerst de heer Bijderwieden van de VVD-fractie.

De heer Bijderwieden Voorzitter, dank u wel. Onze bijdrage zal inderdaad kort zijn. We 
hebben in de oordeelsvormende vergadering al het een en ander gezegd en ook 
aangekondigd dat we met een amendement zouden komen, of in ieder geval dat we iets 
ter besluitvorming zouden willen voorleggen. Het amendement gaat namelijk over het 
warmtenet, dat we vinden dat dat op dit moment in ieder geval in publieke handen moet 
blijven, omdat we niet weten hoe en op welke manier het zich verder ontwikkelt. En met 
de diverse partijen die daar nu betrokken bij zijn en eigenaar van zijn, willen we daar een 
stuk zekerheid in hebben. Wellicht dat het allemaal prima is geregeld; dat mag de 
wethouder uitstekend zeggen, maar wij zijn van mening dat we het expliciet moeten 
benoemen en daarom dienen we graag het amendement in, voorzitter: Warmtenet blijft 
in publieke handen. 
De gemeenteraad van Sliedrecht, in vergadering bijeen op 29 juni 2021 over het besluit 
Transitievisie Warmte 2021; ondergetekenden stellen voor een tweede beslispunt toe te 
voegen aan het concept raadsbesluit. Punt 2: Het Warmtenet blijft in publieke handen en 
dit uitgangspunt te verwerken in de onder beslispunt 1 genoemde Transitievisie Warmte 
2021. Voor degenen bij wie het te snel ging: volgens mij staat het zo natuurlijk in ons 
vertrouwde Ibabs.

233



De voorzitter Dank u wel. Het amendement maakt daarmee onderdeel uit van de 
beraadslaging en heeft nummer A14.1 gekregen. Gaat uw gang.

De heer Bijderwieden Voorzitter, voor zover eigenlijk de toelichting. 

De voorzitter Dank u wel. Dan gaan we over naar de heer Prins van de CDA-fractie die ik 
graag uitnodig om het woord te voeren. (…) Met dank aan onze bode kan de heer Prins 
van start gaan. 

De heer Prins Voorzitter, in de toekomst worden we minder afhankelijk van aardgas. Het 
CDA wil dat doen op een haalbare, betaalbare en begrijpelijke manier. Het CDA begrijpt 
goed dat er zorgen zijn over de betaalbaarheid; gelukkig is daar aandacht voor. In de 
Transitievisie Warmte staat dat het tegengaan van energiearmoede een aandachtspunt 
is. Energiearmoede gaat over de betaalbaarheid van energie in combinatie met de 
kwaliteit van je huis. Van de 52 Zuid-Hollandse gemeenten staat Sliedrecht op een 14de 
plaats in de lijst met het hoogste percentage energiearmoede. Het CDA ziet de 
warmtetransitie als een kans om daar iets aan te doen. Met buurtisolatieplannen kunnen 
we alvast beginnen om huizen te verbeteren; dan besparen onze inwoners energie en 
geld. Het CDA wil een tempo dat iedereen kan bijbenen. Het CDA wil dat inwoners niet op 
kosten worden gejaagd. Het CDA wil dat iedereen de gemaakte keuzes begrijpt. Zo 
worden we in Sliedrecht samen aardgasvrij.

De voorzitter Dank u wel, meneer Prins. De heer Jongeneel heeft een vraag aan de heer 
Prins.

De heer Jongeneel Bedankt, voorzitter. Wat doet het CDA nou als de bevolking gewoon 
zegt: nee, gewoon om de reden: wij kunnen het gewoon niet betalen, we kunnen het 
gewoon niet behappen? Wat is dan de oplossing van het CDA?

De voorzitter Dank u wel. De heer Prins.

De heer Prins Voorzitter, in de Transitievisie Warmte staat dat wijkaanpakken pas van 
start gaan als er zekerheid is, duidelijkheid is over de haalbaarheid en de betaalbaarheid. 
Dus het CDA gaat er vanuit dat op het moment dat het niet betaalbaar is voor mensen, 
dat ze niet gedwongen worden om zich op kosten te laten jagen of in de schulden te 
steken. Dus als u vraagt van: wat doet het CDA? Het CDA stemt zo meteen in met de 
Transitievisie Warmte omdat het daarin gaat over een haalbare en betaalbare aanpak. 
Als CDA zeggen we van: zorg er nou voor dat die aanpak ook begrijpelijk is, dat mensen 
weten en begrijpen wat die aanpak inhoudt. Dat wilde ik nog even benadrukken.

De voorzitter Dank u wel. De heer Jongeneel heeft nog een vraag.

De heer Jongeneel U wilt graag de mensen begrijpen, voorzitter, begrijp ik van het CDA. 
Maar begrijpt u ook wel de zorgen bij de mensen? Want de mensen hebben echt terechte 
zorgen, hè?

De voorzitter De heer Prins.

De heer Prins Voorzitter, ik zei niet dat ik de inwoners wil begrijpen. Natuurlijk wil ik de 
inwoners ook begrijpen en die begrijp ik ook. Ik heb al aangegeven, met de tweede of 
derde zin die ik uitsprak: het CDA begrijpt goed dat er zorgen zijn over de betaalbaarheid. 
Waar ik toe oproep, is dat we moeten zorgen voor een haalbare, betaalbare en 
begrijpelijke aanpak. Dus laten we er voor zorgen dat alle inwoners die geconfronteerd 
worden met de Warmtetransitie, dat ze ook begrijpen welke keuzes er worden gemaakt. 
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Daarom is het ook goed om in te zetten op participatie. Maar goed, daar hebben we het 
twee weken geleden in de oordeelsvormende vergadering ook al over gehad en het CDA 
begrijpt wel degelijk dat er zorgen zijn. Daarom heb ik ook nu gekozen om dat nog even 
te benadrukken.

De voorzitter Dank u wel. Dan gaan we naar de woordvoering van de heer Jongeneel 
zelf. Meneer Jongeneel, u heeft het woord namens de fractie van Slydregt.NU.  

De heer Jongeneel Bedankt, voorzitter. Wij vinden het niet noodzakelijk dat we van het 
aardgas af gaan. Natuurlijk is het wel verstandig om niet afhankelijk te zijn van één soort 
energie. Daarom moet men ook kijken naar alternatieve energiebronnen zoals 
kernenergie, thorium en waterstof. Zonne-energie, windenergie en aardewarmte leveren 
te weinig energie, of ze zorgen juist dat Sliedrecht onleefbaar wordt. Slydregt.NU vindt 
dat iedere Sliedrechter de vrije keuze moet behouden op welke energie men zijn 
huishouden laat draaien. Daar hoort zeker het schone aardgas bij. Aardgas moet men 
niet vervangen, maar men moet de mogelijkheden verruimen waar men uit kan kiezen. 
Geef de Sliedrechter wat te kiezen: dàt past bij zijn huishouden. Geef de Sliedrechter 
waar voor zijn geld. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter Dank u wel. Heel goed, u heeft geleerd dat u beter even kunt wachten, 
anders blijft u heen en weer lopen. Maar in dit geval kunnen we gewoon het woord geven 
aan de heer Paas van de SGP-ChristenUnie-fractie. Gaat uw gang. 

De heer Paas Dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Degenen die het debat 
over het warmtenet een beetje gevolgd hebben, die hebben mij zeer kritisch zien 
reageren naar het college. Niet alleen toen, maar ook op andere momenten. Meneer de 
voorzitter, op dit moment kan ik u zeggen dat ik toch een bepaalde warmte voel - en niet 
zo maar een warmte. We hebben een oordeelsvormende raad gehad waarin een aantal 
toezeggingen is gedaan. We hebben het wel eens over de nieuwe manier van werken die 
wij graag zien, waarbij wij als raad en college en ambtenaren op een goede manier 
samenwerken - meneer de voorzitter, als we ooit nog eens een voorbeeld zoeken van hoe 
het op een goede manier kan, dan zou ik willen verwijzen naar de afdoening van de 
toezegging op 23 juni. Ik heb het de vorige keer gehad over drie punten: keuzevrijheid, 
netonafhankelijkheid en gezamenlijkheid. In die toezegging is uitgebreid ingegaan op die 
netonafhankelijkheid. Daar kunnen andere warmteleveranciers toetreden en uit de 
toezegging en de afdoening daarvan blijkt dat het college heeft gezien dat het inderdaad 
op dit moment vaag geregeld is; dat in de rest van de Drechtsteden of op een andere 
plek in de Drechtsteden het heel helder geregeld is dat andere warmteleveranciers toe 
kunnen treden tot het open warmtenet. En dat het college daar vol op in gaat zetten en 
met HVC in overleg gaat om die toetreding, die openheid van het net ook te waarborgen 
of vast te leggen in een addendum op de overeenkomst. Nou, dat juichen we van harte 
toe. Hetzelfde juichen we toe het punt wat de heer Bijderwieden heeft ingebracht als het 
gaat over het in publieke handen houden van de infrastructuur. Ik denk dat dat niet vaak 
genoeg benadrukt kan worden. Daarnaast heb ik genoemd de gezamenlijkheid. Ook daar 
is uitgebreid op ingegaan, hoe bedrijven betrokken worden en hoe bedrijven gefaciliteerd 
worden om samen te zoeken naar manieren om warmte met elkaar te delen of slimme 
besparings- en isoleringsmaatregelen door te voeren. Daar worden we helemaal blij van. 
Dan toch een heel klein 

kritiekpuntje, meneer de voorzitter. Ik begon met keuzevrijheid en in de 
oordeelsvormende vergadering werd uitgebreid toegelicht dat bij iedereen keuzevrijheid 
is en blijft. Je mag kiezen welke variant of welke maatregel je zelf neemt en dat juichen 
we van harte toe. Toch staat nog steeds in die samenvatting dat dat ‘naar verwachting’ 
blijft en ik hoop, ondanks dat het niet verwerkt was in die afdoening van de 
toezeggingen, dat dat toch even als een slip of the tongue of een slip of the pen alsnog 
gecorrigeerd wordt in de definitieve versies die worden verstuurd. Dank u wel. 
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De voorzitter Dank u wel, meneer Paas, voor uw warme woorden. Tenminste, zo zal 
misschien de portefeuillehouder het opvatten; dat gaan we horen. Heeft één van de 
raadsleden nog behoefte om het woord te voeren in de eerste termijn? Dat is niet het 
geval. Dan kunnen we over naar het college. Dan geef ik graag het woord aan de heer 
Spek, portefeuillehouder op dit onderwerp.

Wethouder Spek Dank u wel, voorzitter. Ik loop het rijtje af. Dan kom ik als eerste bij de 
VVD en die komt met een amendement om het warmtenet in publieke handen te houden. 
U krijgt van mij gelijk een 10. Want dat de VVD hier een amendement indient om iets 
niet te privatiseren, ja, eigenlijk moeten we gelijk met zijn allen deze gelegenheid te baat 
nemen om daar voor te zijn, maar de heer Bijderwieden…

De heer Bijderwieden Voorzitter, ik zou bijna denken waarom ik het terug moet trekken, 
maar ik heb gezegd: nu. Dat heb ik er bij gezegd.

De voorzitter De heer Spek.

Wethouder Spek Ja, meneer de voorzitter, het is gewoon een historisch moment, 
misschien wel voor de VVD in zijn algemeenheid, maar ik kan u geruststellen. Ik zei net 
al, wie zal tegen zijn om het in publieke handen te houden? Maar het goede nieuws is 
natuurlijk al: het is in publieke handen. Het is bij een bedrijf dat alleen maar 
aandeelhouders heeft van gemeenten en waterschappen en provincies. Dus in die zin… 
Er is ook nergens aanleiding om te denken dat HVC geprivatiseerd gaat worden. Dus u 
vroeg: is het prima geregeld? Ja, het is prima geregeld. Maar desalniettemin 
niettegenstaande is natuurlijk wat u zegt ook waar: we willen ook dat het zo blijft. 
Voorzitter, dan had het CDA het over het bekende drieluik dat zij consequent aangeven: 
haalbaar, betaalbaar en begrijpelijk. Wat ik goed vind. Ook de aandacht voor 
energiearmoede, wat natuurlijk niet alleen bij de Transitievisie Warmte hoort, maar ook 
gewoon bij de schuldenproblematiek en ga zo maar door, waar we denk ik in deze raad 
ook nog wel met elkaar over spreken. De suggestie die u doet - ik zeg altijd maar: de 
Transitievisie Warmte bestrijkt best wel een lange termijn en wat u morgen kan doen zijn 
drie dingen. U kunt isoleren, isoleren of gaan isoleren. Dat kunt u altijd al doen. 
Interessant, begrijpelijk en ik vind het een terechte vraag ook, dat van: begrijpen wij onze 
bewoners? Ja, de Transitievisie Warmte is indrukwekkend, in die zin dat we echt met de 
effecten daarvan achter de voordeur van de inwoners komen. Wat er in hun huis gebeurt: 
radiatoren die vervangen moeten worden en ga zo maar door. Dus ja, wij begrijpen de 
zorgen heel goed. Dan gaan we naar Slydregt.NU, die niet aflaat om ook naar andere 
vormen van energie - ook in de Regionale Energiestrategie wordt er al over gesproken. 
De punten die u daarbij noemt, ik heb daar ook de vorige keer al op geantwoord, maar 
toen had u de zaal al verlaten, maar ik heb u volgens mij daar wel daarna nog even over 
gesproken. Natuurlijk: in de Regionale Energiestrategie houden wij onze ogen en oren 
goed open. Ook kernenergie, waterstof en thorium, dat zijn opties die ook in de Regionale 
Energiestrategie worden genoemd. Alleen, dat zijn stoffen en bronnen die pas na 2030, 
als ze beschikbaar komen, ook voor de bebouwde omgeving zijn. Stel voor dat we nu een 
kerncentrale zouden bouwen: de eerste 15 jaar levert die nog geen energie. Dus u 
begrijpt dat we in de tussentijd ook wat dingen doen. U pleit dan voor vrije keuze en ruim 
aanbod. Nou, dan heeft u uw hart op kunnen halen in de Transitievisie Warmte toen ik 
las: alle verschillende kleuren in de kaart geven al andere bronnen aan en we proberen 
een goede mix te vinden om Sliedrecht warm te houden. 

De voorzitter Er is een interruptie van de heer Jongeneel.

De heer Jongeneel Ik ben niet zo bang dat - over 10 jaar is het dan 2030, bijna is dat 10 
jaar en u weet ook wel dat we nog wel tientallen jaren aardgas hebben in Nederland. En 
niet alleen in Groningen, maar ook vanuit de Noordzee. Ik denk dat we gewoon rustig 
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moeten temporiseren. Helaas zitten we niet in Den Haag, maar anders zou dat ook mijn 
boodschap zijn. Dus gewoon rustig aan en denk aan het belang van de burger in plaats 
van ambitieus te zijn.

De voorzitter Dank u wel. De heer Spek.

Wethouder Spek Voorzitter, we doen ook rustig aan. We stellen ons ook heel erg open 
voor nieuwe ontwikkelingen. We zeggen ook dat we de Energiestrategie en Transitievisie 
Warmte regelmatig zullen updaten en daar ook de nieuwste technologieën in zullen 
verwerken. Tegelijkertijd benutten we ook kansen. Tegelijkertijd als we het hebben 
bijvoorbeeld over haalbaar en betaalbaar, dan is zo’n subsidie die wij ontvangen van 3,8 
miljoen, waarin wij inwoners echt goed op weg kunnen helpen om de stap te maken, ook 
een mogelijkheid die zich aandient en die we niet aan onze neus voorbij laten gaan. We 
zijn er gelukkig mee dat we nu met de inwoners van Sliedrecht concreet in gesprek zijn, 
dat wij hen helpen, zodat zij voor € 2.000,-, of als ze al elektrisch koken voor slechts € 
500,-, de overstap kunnen maken op bijvoorbeeld het warmtenet. Dat is dankzij de 
Rijkssubsidie Proeftuin aardgasvrije wijken. Daar zijn we ook blij mee en daar zullen we 
ook gewoon onze ogen en oren open houden om zulke subsidies ook al voor 2030 naar 
Sliedrecht toe te halen. Ik ben helemaal verwarmd door de warme woorden van de heer 
Paas; dank u wel. Ik begrijp dat de haalbaarheid en betaalbaarheid, maar ook de 
begrijpelijkheid van de brief hoog stond bij u, dus: doel bereikt. Ik had niet helemaal zo 
begrepen wat u op het laatst zei over die keuzevrijheid. Wij willen gaan voor een 
maximale keuzevrijheid. Alleen, zoals nu de ambities ook landelijk zijn en de wet- en 
regelgeving zich ontwikkelt, zal van alle keuzes die men kan maken in ieder geval 
aardgas niet tot die keuze behoren. Dat is in ieder geval wat niet in mijn cirkel van 
invloed is, maar wat wel gewoon een feit is. Ik krijg zojuist ook te horen dat het geen 
probleem is om eventueel pagina 5 van de samenvatting, om daar een aanpassing te 
doen. Dus wat dat betreft willen we dat ook…

De voorzitter Kunt u aangeven welke aanpassing u wilt doen? Misschien kunt u uw 
tweede termijn daar voor gebruiken? 

Wethouder Spek Ik zal zo in mijn tweede termijn daar een wat concretere zin voor 
uitspreken, dus ik vraag Marcel even om mij dat te appen.

De voorzitter U vraagt dat aan één van uw medewerkers. Is dat het einde van uw eerste 
termijn? In ieder geval heeft de heer Paas nog een vraag aan u. Een interruptie van 
meneer Paas.

De heer Paas Dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Dat gaat over tekstuele 
aanpassingen. Dan wil ik ook even vragen of de portefeuillehouder in de tweede termijn 
terug kan komen op dat geel gearceerde deel, want het staat zo slordig om iets te 
presenteren waar staat ‘later aan te leveren door de gemeente’. Een beetje slordig als we 
dat vaststellen, maar ik hoop dat dan ook in de tweede termijn even aangegeven wordt 
wanneer dat er in staat.

De voorzitter Dank u wel. De heer Spek.

Wethouder Spek Voorzitter, ik heb het nu scherp. De zin waar de heer Paas op doelde 
was dat de keuzevrijheid er ‘naar verwachting’ blijft en dat ‘naar verwachting’ is 
overbodig. Dus dat is geen probleem en in tweede termijn….

De voorzitter Over welke bladzijde spreekt u?

Wethouder Spek Dat is op bladzijde 5, maar in tweede termijn zal ik daar volstrekte 
duidelijkheid over geven. 
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De voorzitter En ook over het andere punt van de heer Paas, het gearceerde.

Wethouder Spek Jazeker.

De voorzitter U was aan het einde van uw eerste termijn, maar voordat u mag gaan 
zitten heeft de heer Pauw nog een interruptie. De heer Pauw.

De heer Pauw Even ter geruststelling, voorzitter, want ik viel net even midden in de 
discussie over het publiek houden van het net en ik moest ineens denken aan Eneco. 
Want ook Eneco was, als je de strategie van het college volgt, in publieke handen. Alleen 
hadden we wel een besluit voor ons liggen waarin stond: de andere aandeelhouders 
hebben al ja gezegd, dus we kunnen geen kant op en we moeten meegaan met het 
besluit, in dit geval van de verkoop van Eneco. Even los van wat je daar van vindt: is dat 
scenario bij HVC uitgesloten?

De voorzitter De heer Spek.

Wethouder Spek Voorzitter, het is ook wel een hele technische vraag, maar na de 
splitsing van Eneco en Stedin is natuurlijk Eneco de commerciële kant op gegaan en dat 
is wat ons betreft op dit moment uitgesloten. Nou kan ik natuurlijk niet zeggen: voor de 
eeuwigheid. Ik kan alleen zeggen zoals het nu in wet- en regelgeving verankerd is. 
Daarbij komt dat HVC alleen maar publieke aandeelhouders heeft en het proces bij Eneco 
is ook niet over één nacht ijs gegaan. Zoals het nu is, is het uitgesloten. Zij mogen alleen 
maar werkzaamheden verrichten voor hun aandeelhouders; dat zijn allemaal publieke 
entiteiten en er is op dit moment geen mogelijkheid dat zij commerciële activiteiten gaan 
doen.

De voorzitter Dank u wel. Is er nog behoefte bij de leden van de raad aan een tweede 
termijn? Ik kijk allereerst naar de heer Bijderwieden. Ja, gaat uw gang. Als het kort is mag 
u het zo doen, anders nodig ik u uit om hier te staan.

De heer Bijderwieden Laten we het kort houden. Ik wil nog wel even reageren op de 
opmerking van de wethouder die mij zo maar een 10 geeft. Ik moet zeggen: dat is een 
tijd geleden, maar ik ben er blij mee. Kijk, wat wij hebben gezegd en waar het om gaat en 
dat is eigenlijk aanvullend op wat de heer Pauw eigenlijk vroeg, is: wanneer HVC zijn 
warmtetoevoer als een commerciële entiteit gaat voortzetten, dan willen we dat het net, 
de infrastructuur, net zoals Stedin dat is op het gebied van elektriciteit, dat we dat 
gewoon zorgvuldig kunnen behandelen. En hoe dat dan in de toekomst verder gaat – nou 
ja, ik begrijp aan de ene kant dat het amendement helemaal overbodig is, want het is bij 
wet- en regelgeving geregeld. Dus ik kan het nu al overboord kieperen. Nou, laten we die 
10 dan ook maar gewoon binnenhalen, zou ik zeggen, want als we het zo makkelijk 
kunnen verdienen, dan doen we dat ook graag. Maar het gaat er dus eigenlijk om dat op 
het moment dat HVC commerciële activiteiten doet met betrekking tot warmteopwekking 
en dat distribueert, dat het los komt te staan van de infrastructuur en aanvullend, dat zei 
de heer Paas ook al, dat andere aanbieders juist op dat net kunnen aansluiten om te 
zorgen dat we warmte krijgen in Sliedrecht. Dat is de essentie van het amendement. Wat 
overbodig is, maar we dienen hem toch in.

De voorzitter Dank u wel, meneer Bijderwieden. Ik kijk naar de andere woordvoerders. 
De heer Prins behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. De heer Jongeneel 
behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. De heer Paas behoefte aan een 
tweede termijn? Dat is niet het geval. Wel het geval, meneer Paas, tweede termijn?

De heer Paas Nee, ik reageer graag op de tweede termijn van het college.

De voorzitter Dat dacht ik al. Is de wethouder al zover, of heeft hij behoefte om even 
nog…? Hij heeft even behoefte aan ruggenspraak. Dat betekent dat we even de 
vergadering schorsen tot 21.30 uur. De vergadering is geschorst.
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Schorsing 

De voorzitter De vergadering is heropend. Het woord is in de tweede termijn van het 
college aan wethouder Spek.

Wethouder Spek Voorzitter, het korte overleg wat ik had heeft mij tot de vreselijke 
conclusie gebracht dat ik schrijffouten heb laten staan. In de samenvatting staan twee 
woordjes teveel. Dat is ‘naar verwachting’. Dus de keuzevrijheid is en blijft er ook. Zo zou 
dat moeten staan.

De voorzitter U spreekt over bladzijde 5?

Wethouder Spek Ja, in de samenvatting, rechterkolom, halverwege ongeveer. En het 
andere, wat het gele betreft, dat betreft mijn voorwoord. Nu hoor ik net dat als u straks 
instemt met de Transitievisie Warmte, dat ik dan niet nog een voorwoord bij mag voegen. 
Nu is die wel af, moet ik zeggen. Er is hard aan gewerkt. Dus ook dat gele gearceerde, 
dat is gewoon een omissie geweest, wat ik zeer betreur, maar het voorwoord zal dan in 
een begeleidend schrijven van het college bij de aanbieding van de Transitievisie Warmte 
alsnog de wereld in gaan. Maar het stuk zelf zal zonder voorwoord van de wethouder van 
duurzaamheid zijn. Daar is hij niet trots op, maar het is wel zo geweest. Kortom, twee 
schrijffouten in dit stuk, wat ik heel erg betreur.

De voorzitter Dank u wel, meneer de wethouder. Ik concludeer dat de wethouder 
betreurt dat er twee schrijffouten zijn opgenomen in de samenvatting en in het stuk. 
Allereerst op bladzijde 5 staat er, halverwege, er is keuzevrijheid en die blijft er naar 
verwachting ook. En dat moet zijn, begrijp ik, meneer de wethouder: er is keuzevrijheid, 
punt. Deze schrijffout is daarmee hersteld. Het andere is dat u heeft aangekondigd met 
een voorwoord te komen. Dat was ook niet juist, die correctie pleegt u ook en ik kijk even 
naar de heer Paas of hij behoefte heeft om daar nog op te reageren, want hij heeft in zijn 
eerste termijn dit punt benoemd. Gaat uw gang, meneer Paas.

De heer Paas Dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Als de warmte net zo 
flexibel allemaal naar de Sliedrechtse huizen stroomt als de flexibiliteit van deze 
portefeuillehouder, dan komt het helemaal goed in 2030. Ik zou willen dat ik de 
mogelijkheid had om een amendement in te dienen om alsnog het voorwoord toe te 
voegen, maar daar kunnen we natuurlijk niet aan beginnen, dus ik hoop dat hiermee 
geleerd is en de volgende keer stellen we graag een document vast inclusief voorwoord.

De voorzitter Dank u wel, meneer Paas. De heer Spek is diep door het stof gegaan. We 
concluderen dat op bladzijde 4 het voorwoord is vervallen en op bladzijde 5 de woorden 
‘en die blijft er naar verwachting ook’, geschrapt zijn. Daarmee is er sprake van een 
gecorrigeerd voorstel. Zo kan ik het formuleren, denk ik, meneer de griffier? Ja. Ik zie dat 
geen van de raadsleden nog het woord wenst hierover. Dan sluit ik de beraadslaging en 
kunnen we overgaan tot stemming. Allereerst gaan we dan stemmen over het 
amendement onder A14.1, wat ingediend is door de heer Bijderwieden. Heeft iemand 
behoefte om nog een stemverklaring vooraf af te leggen? Die zijn eigenlijk soms al 
afgelegd, heb ik gehoord. Toch nog de heer Jongeneel.

De heer Jongeneel Voorzitter, ik ben helemaal tevreden over het amendement, maar ja, 
dit past perfect bij de VVD, vandaag de dag. 

De voorzitter U zegt: ook een 10, begrijp ik? Ja. Dank u wel voor de stemverklaring. Het 
was eigenlijk bijna geen stemverklaring, maar die vergeven we u even, want we zijn heel 
vergevingsgezind vanavond. We gaan over dan tot stemming. Stemming over 
amendement A14.1, het amendement van de heer Bijderwieden. Wie is daar tegen? Dat 
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is niemand; daarmee is die met algemene stemmen aangenomen. Daarmee gaan we 
over tot stemming over het besluit. Over de Transitievisie Warmte. Ik 

breng graag een besluit in stemming. Wie is daar tegen? Dat is de fractie van 
Slydregt.NU; alle andere fracties zijn voor en daarmee is het aangenomen. Aldus 
besloten. 

15. DEBATSTUK - FYS – REGIONALE ENERGIESTRATEGIE DRECHTSTEDEN 1.0
De voorzitter We gaan door naar het debatstuk onder agendapunt 15, over de 
Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0. Ook bij dit onderwerp is er één 
amendement en twee moties zijn voorgesteld. Die worden mogelijk, tenminste, zo 
hebben we begrepen, ingediend door de VVD- en CDA-fractie. Van de VVD-fractie wenst 
straks het woord de heer Bijderwieden of de heer Van Wijngaarden? Wie is het? De heer 
Bijderwieden. Van de CDA-fractie wenst de heer Prins het woord. Zijn er nog andere 
fractieleden die het woord wensen? De heer Spruijt en de heer Jongeneel en daarmee 
hebben we de woordvoerders te pakken. De heer Bijderwieden, gaat uw gang.

De heer Bijderwieden Voorzitter, dank u wel. De Regionale Energiestrategie. Ook daar 
hebben we behoorlijk veel over gesproken. Eigenlijk vinden we de opzet en de invulling 
een uitstekend idee; we kunnen daar goed mee leven en we zijn zeer benieuwd hoe dat 
verder tot stand komt. Er blijven voor ons twee punten. Eén punt, daar kom ik zo meteen 
wel op met een amendement en het andere punt, dat blijft voor ons toch wel de zorg om 
geothermie. Volgens mij is het afgelopen week geweest dat het rapport van de 
Rekenkamer heeft aangegeven dat het toch wel een gevaar is met 
drinkwatervoorziening. Het is gewoon een onderwerp wat fragiel is, zoals ik het maar 
noem, wat in de kinderschoenen staat. De wethouder geeft aan met dit stuk dat hij dat 
op de eerste plaats zet als een vervanging voor de op dit moment opgewekte warmte 
middels aardgas. Voor ons blijft daarin de zorg en we hebben niet de behoefte om daar 
nu een amendement over in te dienen, want het is allemaal nog in ontdekking en te 
kijken hoe of wat, maar het blijft wel ons zorgpunt of dat dit nou de goede strategie is. 
Dat willen we in ieder geval gezegd hebben. Dat is meer een soort stemverklaring, 
voorzitter, besef ik mij. We zijn niet dol op de geothermie op dit moment, laat ik het maar 
zo verwoorden. Het andere punt, dat gaat over en daar hebben we uitgebreid over 
gesproken, over de passage die in het stuk staat over windmolens. In het gesprek in de 
oordeelsvormende vergadering kwam ook eigenlijk naar voren dat het zou gaan om een 
verkenning van windmolens met een ashoogte van 35, waarbij al in de vergadering werd 
gezegd dat dat met wieken inclusief een hoogte van 50 of misschien nog wel hoger zou 
kunnen reiken. En wat we helemaal frappant vonden, is dat de opbrengst van die 
windmolens er ook helemaal niet toe deed in de opbrengst voor de rest. Oftewel: we doen 
een onderzoek naar iets waarvan we eigenlijk, wij in ieder geval als VVD, vinden dat we 
dat niet willen en de eventuele opbrengst die we daarvan hebben, telt ook niet mee 
waarvoor we dit doen. Dus we vinden dit niet de plaats waarin we dat moeten zetten. Nou 
kan het best zijn dat er een voorstel komt in de toekomst om toch een onderzoek te 
doen, omdat er een coöperatie is die dat graag wil onderzoeken, of er is een leverancier 
die dat wil onderzoeken, waar we als gemeenschap in mee kunnen draaien. Dan vind ik 
het op dat moment een moment om er naar te kijken en niet nu al op voorhand 
onderzoek te doen naar iets waarvan we op dit moment vinden dat het niet past in deze 
plannen. Vandaar dat we een amendement indienen, voorzitter en ik vind het een 
behoorlijk ad dictum. Ik weet niet of u wilt dat ik het voorlees?

De voorzitter Gaat uw gang.

De heer Bijderwieden Dan ga ik mijn best doen. Voorzitter: Geen windmolens in 
Sliedrecht, zo hebben we het maar genoemd. De Gemeenteraad van Sliedrecht, in 
vergadering bijeen op 29 juni 2021, over het besluit Regionale Energiestrategie 
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Drechtsteden 1.0. 
Ondergetekenden stellen voor de volgende tekst te schrappen in de onder beslispunt 1 
genoemde Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0.: ”Daarnaast is er een 
onderzoeksgebied voor kleinschalige windenergie in Sliedrecht. Voor grootschalige 
windenergie is dit onderzoeksgebied niet kansrijk vanuit het oogpunt van landschap, 
participatie, belemmering en netaansluiting. Gemeente Sliedrecht wil de mogelijkheid 
openhouden om in de toekomst te onderzoeken of in dit gebied kleinere windmolens met 
een ashoogte van circa 35 meter geplaatst kunnen worden. Deze windturbines vallen 

niet onder grootschalige opwekking met wind.” Dat is bladzijde 37, alinea 6, voorzitter. 
We verzoeken dus hiermee om dat te schrappen en volgens mij heb ik in de toelichting 
duidelijk gemaakt waarom.

De voorzitter Dank u wel. Daarmee maakt dit amendement deel uit van de 
beraadslaging en het krijgt het nummer A15.1. Gaat u verder.

De heer Bijderwieden Voorzitter, dat is eigenlijk het belangrijkste punt: dat wij duidelijk 
hebben gemaakt waarom we dit een onzinnige passage vinden en dit niet in deze RES 
vinden passen.

De voorzitter Dank u wel. Dan kijk ik verder. Er is een vraag van de heer Spruijt. Blijft u 
nog even staan. De heer Spruijt.

De heer Spruijt Dank u wel, voorzitter. Ergens snap ik iets niet. De VVD stelt voor om 
deze passage te verwijderen uit de RES, maar tegelijkertijd toch wel de opening te laten 
voor in de toekomst, als er coöperaties zijn, dat ze die plek kunnen onderzoeken. Volgens 
mij is dat nou juist de reden waarom het op deze manier in de RES staat, dus ik snap de 
gedachtegang niet helemaal.

De voorzitter Dank u wel. De heer Bijderwieden.

De heer Bijderwieden Voorzitter, dat is een leuke twist die ik nou eigenlijk precies 
andersom bedoel. Zolang er geen initiatief is om iets te doen, waarom zou je het dan 
onderzoeken? We gaan ook niet onderzoeken of we het bijvoorbeeld zinvol vinden om 
dingen te doen die we in de toekomst misschien wel handig vinden. Ik wil dan niet een 
specifiek voorbeeld noemen, in hoeken komen of vallen - opstaan en weer doorgaan heet 
het ook, geloof ik - maar het gaat erom, voorzitter, dat als wij nu op dit moment geen 
aanbod hebben, geen vraag om dat te doen en het draagt niet bij aan het doel van 
Regionale Energiestrategie - moeten we dit hier dan nu zo neerzetten dat dit gebeurt? 
Dan zeg ik: nee. Op het moment dat er een aanbod komt of een vraag komt, dan kunnen 
we dan op zijn merites bepalen of dat noodzakelijk is of niet.

De voorzitter Dank u wel. Dan dank ik u zeer en gaan we naar de heer Prins van de 
CDA-fractie. Gaat uw gang. 

De heer Prins Voorzitter, samen moeten we proberen een bijdrage te leveren aan minder 
opwarming van de aarde. Daarom hebben we nu de Regionale Energiestrategie: de RES. 
Het CDA kijkt bij de Energietransitie naar de veiligheid en de gezondheid van onze 
inwoners, naar het milieu en naar de belevingswaarde van de omgeving. Ook is het 
belangrijk dat keuzes niet leiden tot beperkingen voor toekomstige woningbouw. 
Vanavond wil ik het hebben over twee onderwerpen: windmolens en energieopslag. Ik 
begin met de windmolens. Op bladzijde 37 van de RES wordt gesproken over een 
onderzoeksgebied naar windenergie in Sliedrecht. Het gaat om een mogelijke 
toekomstige verkenning naar windmolens met een ashoogte van circa 35 meter. De 
tiphoogte staat er niet bij, maar we hebben het dus over windmolens van in totaal meer 
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dan 50 meter hoog. Het CDA vindt een verkenning niet nodig. Hoge windmolens passen 
daar niet. We kunnen beter geld besteden aan onderzoek naar andere vormen van 
energie die niet belastend zijn voor de omgeving. Het is tijd voor wind uit een andere 
hoek. Daarom dien ik hierover een motie in namens het CDA, samen met de VVD. Met 
deze motie kan de gemeenteraad uitspreken dat windmolens in het onderzoeksgebied 
Sliedrecht niet wenselijk zijn. Ook roepen we met de motie het college op om geen 
verkennend onderzoek naar windmolens uit te voeren. De naam van de motie is ‘Uit een 
andere hoek’. Mijn volgende onderwerp is…

De voorzitter De titel die wij hebben ontvangen is de titel ‘Windmolens’, maar het doel 
is hetzelfde, denk ik. Maar kunt u nog even het dictum van de motie uitspreken?

De heer Prins Zeker. Ik heb het net ongeveer al genoemd.

De voorzitter Ja, maar toch nog even letterlijk, graag.

De heer Prins Dat is prima. De overwegingen, daar heb ik het net ook al over gehad. ‘De 
gemeenteraad spreekt uit dat windmolens in het onderzoeksgebied Sliedrecht niet 
wenselijk zijn en roept het college op om geen verkennend onderzoek naar windmolens 
uit te voeren. En gaat over tot de orde van de dag.’

De voorzitter Dank u wel. Dat is de motie van de leden Prins en Van Wijngaarden, maakt 
deel uit van de beraadslaging en heeft het nummer M15.1 gekregen. Er is een vraag zie 
ik, van de heer Spruijt. Meneer Spruijt, gaat uw gang.

De heer Spruijt Voorzitter, dank u wel. Dan weer dezelfde vraag: hoe moet ik dit precies 
duiden? Heeft het CDA hetzelfde standpunt als de VVD dat als er een coöperatie komt en 
die zegt, wij willen dat onderzoeksgebied onderzoeken - is die deur dan wel open? Is het 
CDA ook niet op voorhand tegen windmolens, zoals de VVD?

De voorzitter De heer Prins.

De heer Prins Voorzitter, dan moet ik toch even het rijtje overwegingen afgaan wat ik in 
de motie genoemd heb. Wij hebben daar in gezet dat duurzame energie geen nadelige 
effecten mag hebben op veiligheid, gezondheid en milieu, dus dat zullen we dan eerst 
moeten bekijken. Heeft een windmolen geen nadelige effecten voor veiligheid, 
gezondheid en milieu? De volgende stap is: duurzame energie mag niet leiden tot 
beperkingen voor toekomstige woningbouw. Dus dan wordt de kans nog een beetje 
kleiner. Duurzame energie moet passen in het landschap. De kans op windmolens wordt 
nog een stukje kleiner. Bovendien en dat heb ik nog niet genoemd, staat in de RES ook 
duidelijk dat we de lusten en de lasten moeten verdelen in de regio. En als ik kijk en dat 
heb ik vorig jaar bij de concept-RES ook al aangegeven, wat de lasten nu voor Sliedrecht 
zijn… we hebben al heel veel hoogspanningsmasten, we hebben gasleidingen, we hebben 
een rijksweg, een rivier, de Betuweroute. Als ik dat allemaal bij elkaar optel, denk ik dat 
de kans vrij klein is dat we op korte termijn windmolens krijgen in Sliedrecht. 

De voorzitter De heer Spruijt heeft nog een vervolgvraag.

De heer Spruijt Dan is eigenlijk als een herhaling, mijn vraag: als er een coöperatie 
aanklopt bij de gemeente en zegt, wij willen graag dat gebied onderzoeken, hoe staat het 
CDA er dan in?

De voorzitter Dank u wel. De heer Prins.

De heer Prins Voorzitter, als ik al die overwegingen onder elkaar zet, dan denk ik dat de 
kans vrij klein is  dat daar windmolens kunnen komen omdat je daar te maken hebt met 
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een Betuweroute waar geen los rakende wieken op mogen terechtkomen. Je hebt er te 
maken met de bewoners van Baanhoek West, van wie het uitzicht beperkt gaat worden. 
We hebben te maken met bewoners van Wijngaarden die last krijgen van het suizen en 
van het brommen van windmolens. Dus ik wil me eigenlijk daartoe beperken. Ik wil niet 
zeggen dat windmolens niet mogelijk zijn, maar ik geef wel aan: de kans is superklein als 
je het rijtje met overwegingen afgaat wat wij in de motie hebben gezet.

De voorzitter Als laatste in deze ronde de heer Spruijt nog even en dan geef ik het 
woord aan nog andere woordvoerders die u willen interrumperen.

De heer Spruijt Voorzitter, in de passage in de RES staat: de gemeente Sliedrecht wil de 
mogelijkheid open houden om in de toekomst te onderzoeken. Volgens mij is dat al 
tamelijk abstract. Niet concreet. Zelfs op het niveau van onderzoeksgebied is dat al 
abstracter dan de andere onderzoeksgebieden.

De voorzitter Wat is uw vraag?

De heer Spruijt Mijn vraag aan de heer Prins is: wat voegt uw motie nou toe aan de 
passage die in de RES staat?

De voorzitter De heer Prins.

De heer Prins De RES geeft een opening voor windmolens. Op grond van deze motie 
zeggen we: de deur gaat dicht voor hoge windmolens in onderzoeksgebied Sliedrecht.

De voorzitter Dank u wel. Ik zie bij de VVD-fractie de heer Bijderwieden.

De heer Bijderwieden Voorzitter, even voor de duidelijkheid. De heer Spruijt legt ineens 
de VVD woorden in de mond die we helemaal niet uitgesproken hebben en dat wil ik wel 
even duidelijk hebben. We hebben gezegd: op het moment dat er een initiatief komt, 
kunnen we dan op z’n merites beoordelen. En ik hoor hier de heer Prins een hele 
duidelijke afweging maken hoe je dat kan beoordelen. Daar zijn we het trouwens ook 
volledig mee eens, maar ik wil niet de discussie aangaan of iemand wel of niet een 
initiatief kan indienen. En dat deed de heer Spruijt eigenlijk doen vermoeden. En om 
maar gelijk ook even aan de heer Spruijt nog even een vraag te stellen, want hij geeft zelf 
aan: de passage geeft aan een mogelijkheid. Ja, waarom staat die er dan in?

De voorzitter De heer Prins.

De heer Prins Kan ik verder gaan?

De voorzitter Ja, nee, u stelde een vraag aan de heer Spruijt, maar dat mag eigenlijk 
niet. U mag dat straks doen. U krijgt nog gelegenheid genoeg. Excuus. De heer Pauw 
heeft mij daar terecht op gewezen. Dank u wel, meneer Pauw. Maar dan is er nog een 
vraag van mevrouw Safai Pour. Gaat uw gang.

Mevrouw Safai Pour Dank u wel, voorzitter. De heer Prins geeft aan dat het niet nodig is 
om windmolens daar te installeren. U geeft toch aan dat het niet nodig is? Maar stelt u 
zich voor: er komt een tijd dat wij met zonne-energie en andere bronnen niet uit kunnen 
komen en we hebben het echt hard nodig, de windenergie. Is het zo dat u het compleet 
niet wilt hebben, of wilt u het gewoon omdat het niet nodig is, uit het programma 
schrappen?

De voorzitter De heer Prins.
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De heer Prins Voorzitter, we hebben het nu over de RES 1.0. Dus we hebben het niet 
over wat er over 20 jaar aan behoefte is aan windmolens. Op dit moment zeggen we: 
voor hoge windmolens is er geen ruimte in onderzoeksgebied Sliedrecht, op grond van de 
criteria die we genoemd hebben in de overwegingen, samen met de VVD. De VVD en wij 
staan daar hetzelfde in. Dus ja, misschien dat we er over 20 jaar heel anders over denken 
als de lusten en de lasten op een andere manier verdeeld zijn en de lasten ook bij andere 
gemeenten terechtkomen. Als ik nu kijk naar de gemeente Sliedrecht: wij hebben, als je 
kijkt naar het grondgebied van Sliedrecht, gemiddeld twee hoogspanningsmasten per 
vierkante kilometer staan. Dan denk ik van: nou, dat is nogal een belasting voor een 
gemeente als Sliedrecht. Noem mij één andere gemeente in de Drechtsteden waar dat 
aantal hoogspanningsmasten per vierkante kilometer hoger is. Ik zou het niet weten. Dan 
denk ik van, nou, misschien moet je ook even kijken naar andere gemeenten in de 
Drechtsteden, waar de lusten nog hoger zijn dan de lasten hier in Sliedrecht.

De voorzitter Dank u wel. Er is een vervolgvraag van mevrouw Safai Pour.

Mevrouw Safai Pour Ja, dank u wel inderdaad. Bent u dan bereid om aan uw 
amendement toe te voegen van, als blijkt dat het nodig is in welke termijn dan ook, over 
10 jaar, of 5 jaar, 20 jaar, dat het wel kan?

De voorzitter U bedoelde de motie.

Mevrouw Safai Pour Ja, sorry, motie.

De voorzitter De heer Prins.

De heer Prins Voorzitter, nee. Op grond van de huidige technologie en stand van zaken 
en de omgeving zoals die er nu uitziet, zeggen we van: dit is de motie die wij vandaag 
indienen. Stel dat er over 10 jaar blijkt dat er windmolens die totaal geen geluid 
produceren, die onzichtbaar zijn, die je niet ziet in het landschap, kijk, dan kan ik me 
voorstellen dat ons standpunt wijzigt. Maar op dit moment hebben we gewoon te maken 
met windmolens van misschien meer dan 50 meter hoog. Misschien wel 60 meter hoog. 
Dat zijn twee 10-hoog flats op elkaar. Daar zijn we tegen. 

De voorzitter Dank u wel. Dan heeft de heer Pauw de allereerste vraag. De heer 
Bijderwieden is al geweest.

De heer Pauw Een hele korte vraag, voorzitter. Want we hebben het over een motie, 
toch? Want we gaan vaststellen de Regionale Energiestrategie.

De voorzitter Daar ligt een amendement voor.

De heer Pauw Een amendement?

De voorzitter Er ligt zowel een amendement voor als een motie. Een amendement ziet 
op de Regionale Energiestrategie zelf en de motie is naar aanleiding van bijlage H, als ik 
het goed heb. Ik kijk naar de heer Prins. 

De heer Prins In de motie wordt verwezen naar bijlage H, maar dit gaat om een motie. 
En waarom hebben we gekozen voor een motie?

De heer Pauw Dat is inderdaad de vraag, want bijlage H wordt niet vastgesteld, 
voorzitter.
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De voorzitter Nee, maar is wel een aanleiding voor de indieners blijkbaar om een motie 
in te dienen.

De heer Prins Zeker, bijlage H en de RES 1.0. In de RES 1.0 staat dat er een mogelijkheid 
is om een verkenning uit te voeren. Wij zeggen: die mogelijkheid moet je niet benutten. 
Dus in de RES staat: het kan en wij zeggen: het mag niet. 

De voorzitter De heer Pauw, is het u duidelijk?

De heer Pauw Nee, want dan schrijf je toch gewoon een amendement waarin je de RES 
1.0 vaststelt met uitzondering van dat onderdeel? Want nu ga je instemmen met het 
besluit waar in staat dat je iets niet wilt en dan ga je een motie die ergens rondzweeft, er 
naast leggen en dat snap ik niet helemaal. En de tweede vraag, voorzitter, die ik nog wel 
even heb, want het CDA is inmiddels helder, maar het CDA wil tienduizenden woningen in 
de Alblasserwaard bouwen. Dus ik snap nu waarom de windmolens daar niet mogen 
staan. Dat is nu inmiddels wel helder. Dus dat is inderdaad de onderliggende gedachte en 
die ken ik ook van de VVD, dus dat is prima. Dank u wel.

De voorzitter U had geen vraag. U had nog wel een vraag over waarom u geen 
amendement heeft ingediend. De heer Prins. 

De heer Prins Voorzitter, daar hebben we wel over nagedacht, over het amendement. 
Maar goed, volgens mij biedt de RES ruimte om het via een motie te regelen en dan denk 
ik: dan hoeven we de rest niet aan te passen en kunnen we via een motie bereiken dat 
we het college oproepen om die mogelijkheid die in de RES staat, niet te benutten en 
daar geen gebruik van te maken.

De voorzitter We zullen dat zo ook van het college horen, denk ik, hoe die daar 
tegenaan kijken. Meneer Pauw, u was al klaar met uw interruptie?

De heer Pauw Nee, ik had nog een vervolgvraag.

De voorzitter Ik wilde graag een ander lid de gelegenheid geven voor een vraag. Heel 
kort, graag.

De heer Pauw Dan ga ik het heel kort doen. Net was het CDA erg kritisch op de regio, 
maar eigenlijk kwam het er op neer ‘omdat we de RES 1.0 niet kunnen aanpassen van de 
regio, dat we een motie schrijven en geen amendement’.

De voorzitter Dan stelt u eigenlijk weer dezelfde vraag waarom er voor een motie is 
gekozen.

De heer Pauw Nee, ik zoek de motivatie, voorzitter. Ik stel niet dezelfde vraag.

De voorzitter Dat hoor ik. De heer Prins.

De heer Prins Het heeft inderdaad meegespeeld bij onze fractie dat het mogelijk tot veel 
discussie zou kunnen leiden in deze raad, van: kunnen we de rest wel amenderen of niet 
amenderen? En als het ook via een motie kan, is dat een eenvoudigere manier om te 
bereiken wat we willen bereiken.

De voorzitter Dank u wel. De heer Paas, nog behoefte? Of is het… op dit zelfde punt, 
schat ik in?
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De heer Paas Ik was, meneer de voorzitter, dan wel benieuwd wat het CDA wilde 
bereiken richting onze regionale partners waarin we gewoon stinkend ons best hebben 
gedaan om een opgave gezamenlijk op te lossen. Dat ligt nu voor. Hoe ziet u dat? Hoe 
denkt u dat dit overkomt, ook bij uw regionale partners?

De voorzitter Dank u wel. De heer Prins.

De heer Prins Dat snap ik niet zo goed, die vraag, voorzitter. Want dan verwijs ik toch 
even naar de toelichting in het amendement van de VVD, waarin staat ook dat die 
windmolens waar het nu over gaat, dat die niet nodig zijn om de doelstellingen te halen. 
Dus samen met maatschappelijke partners en met bewoners is er gekeken naar 
mogelijkheden voor duurzame energie, maar ja - dat betekent niet dat we deze motie 
niet in kunnen dienen. Ik snap eigenlijk niet waar…

De voorzitter U mag altijd een motie indienen. Er wordt gezocht naar de gevolgen 
daarvan. De heer Paas, nog een tweede vraag.

De heer Paas Voorzitter, ik constateer dat er geen antwoord wordt gegeven op mijn 
vraag. Er wordt verwezen naar een amendement terwijl we het hadden over de motie van 
het CDA. Ik wil hem even helpen herinneren aan de woorden die hij net zei, dat de lasten 
eerlijk verdeeld moesten worden en dat het dus ook gaat om de wegen, de vaarwegen, 
de hoogspanningsmasten. Ik wil een kleine suggestie doen, maar als we het samen met 
de Drechtsteden vaststellen, dan kunnen we dat rijtje voor alle gemeenten wel opnoemen 
en dan zijn de lasten al enorm voor onze regio. Dus nogmaals de 

vraag: we proberen iets samen op te lossen. Daar hebben we stinkend ons best voor 
gedaan. Er ligt nu een gezamenlijke oplossing. Wat is volgens u de boodschap en hoe 
komt dat over bij de regionale partners?

De voorzitter Tenslotte in deze termijn de heer Prins, in reactie op de heer Paas.

De heer Prins De boodschap is dat er in de Regionale Energiestrategie heel veel 
maatregelen staan die we als Sliedrecht wel kunnen uitvoeren, zoals zonnepanelen in die 
strook langs de Betuweroute, ingepast in het groen. Daar is de CDA-fractie wel 
voorstander van. Zon op daken; in eerste instantie, op grote daken. U doet net alsof het 
CDA zegt van: we willen niets doen, via deze motie. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Wij 
zeggen van: Sliedrecht draagt een steentje bij aan de Regionale Energiestrategie, maar 
niet met windmolens. 

De voorzitter Meneer Prins, dank u wel. Bent u klaar met uw termijn? Dat denk ik niet, 
want u heeft nog een motie. Ja, gaat u snel uw gang.

De heer Prins Ja, want mijn volgende onderwerp is energieopslag. In de toekomst wordt 
de energieopwekking steeds afhankelijker van het weer. Als de zon schijnt wekken 
zonnepanelen méér stroom op dan als ze bedekt zijn met een laag sneeuw. Er komt dus 
meer behoefte aan mogelijkheden voor energieopslag. Het is niet ondenkbaar dat 
energiecoöperaties daar een eigen plek voor willen gaan zoeken. Het zou zo maar kunnen 
dat er op meerdere plekken in een wijk behoefte komt aan energieopslag. Het CDA wil 
ook hier goed doordacht te werk gaan. Daarom dien ik ook hier een motie over in. In de 
motie roep ik het college op om alleen energieopslag toe te staan die past bij de 
belevingswaarde van de omgeving en geen nadelige effecten heeft op veiligheid, 
gezondheid en milieu.

De voorzitter Dank u wel. Deze motie is ingediend door het lid Prins onder M15.2 en 
maakt onderdeel uit van de beraadslaging. 
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De heer Prins Voorzitter, de Energietransitie gaat natuurlijk over veel meer dan alleen 
windmolens en energieopslag. In de oordeelsvormende vergadering van 15 juni 2021 heb 
ik al veel gezegd. En wees gerust: ik ga niet alles herhalen.

De voorzitter Voordat u verder gaat, de heer Spruijt had nog een vraag naar aanleiding 
van uw motie. Tenminste, dat denk ik. De heer Spruijt.

De heer Spruijt Voorzitter, dank u wel. We vinden de motie enigszins algemeen 
overkomen. We vragen ons af of dit nou echt goede toetsbare criteria zijn voor de 
‘buurtbatterijen’, zeg ik het goed? Alleen, we zijn ook benieuwd naar hoe het college hier 
tegenaan kijkt.

De voorzitter Dank u wel. De heer Prins, behoefte om daar op te reageren?

De heer Prins Dat was niet echt een vraag aan mij, maar goed, in de oordeelsvormende 
vergadering - en nu moet ik toch even terugkomen op wat ik net zei dat ik niet alles wilde 
gaan herhalen van de oordeelsvormende vergadering - …

De voorzitter Doet u dat vooral niet, nee.

De heer Prins Maar twee weken geleden heb ik inderdaad opmerkingen gemaakt over 
buurtbatterijen en dat in sommige gemeenten in Nederland ook allerlei lelijke 
zeecontainers worden neergezet met batterijen er in. Dat was voor het CDA aanleiding 
om te kijken: wat staat er nou precies in de RES over energieopslag? En dat is niet veel. 
In de RES staat heel veel over energieopwekking en ik heb het net ook al aangegeven: 
die zonnepanelen die ingepast worden in het groen. Prima. Maar over 

energieopslag staat er vrij weinig in de RES. Vandaar onze motie waarin we die oproep 
doen aan het college, zodat onze inwoners straks niet verrast zijn als er een gedrocht van 
een energieopslagmogelijkheid in hun wijk komt.

De voorzitter Dank u wel. Ik wil u vragen wat korter en bondiger te spreken. Allereerst is 
er nog een interruptie van de heer Jongeneel en dan mag u uw betoog afronden.

De heer Jongeneel Bedankt, voorzitter. Wij willen graag weten: is het haalbaar en 
betaalbaar voor de Sliedrechter? Haalbaar: waar wil je dat neerzetten in de wijken? Wil je 
parkeerplekken gaan opofferen? Ik denk dat de inwoners daar niet echt blij mee zijn. En is 
het betaalbaar? Dat vinden wij heel erg belangrijk om te weten van het CDA, voorzitter.

De voorzitter Dank u wel. De heer Prins.

De heer Prins Voorzitter, dat zijn precies ook de vragen die wij als CDA-fractie hebben. 
Maar dat zijn randvoorwaarden die je mee kan geven op het moment dat je daar beleid 
voor hebt ontwikkeld. Wat wij doen, is oproepen om daar beleid voor te ontwikkelen om 
te zeggen: zoek energieopslag die niet belastend is voor de omgeving. 

De voorzitter Ik stel voor dat u uw betoog zonder interrupties verder afrondt.

De heer Prins Het enige wat ik nog wil zeggen, is dat de energietransitie voor iedereen 
haalbaar, betaalbaar en begrijpelijk moet zijn, voorzitter. 

De voorzitter Dat is heel kort en bondig. Compliment, dank u wel. Dan gaan wij verder in 
de eerste termijn naar de heer Spruijt van de SGP-ChristenUnie-fractie. Meneer Spruijt, u 
heeft het woord.

247



De heer Spruijt Dank u wel voor het woord, voorzitter. De SGP-ChristenUnie zal voor de 
voorliggende RES 1.0. stemmen. In de oordeelsvormende vergadering heb ik uitgelegd 
dat we dat doen vanuit de overtuiging dat we zorgvuldig om dienen te gaan met de 
schepping. Niet alleen is die er om nuttig gebruik van te maken, maar ook dienen we die 
in stand te houden en met onze manier van leven niet te ontwrichten. We zijn blij met de 
aandacht in de RES voor energiebesparing, lokale coöperaties - aan enthousiasme geen 
gebrek in de samenleving, zo hebben we gemerkt - stevige impuls voor zon op daken, de 
ambitie om zon in restruimte op geluidsschermen te realiseren en de geformuleerde 
uitwerkings- en onderzoeksgebieden. Wat betreft de SGP-ChristenUnie gaan we nu geen 
deuren bij voorbaat dicht doen. Dat wil zeggen dat we nu opties van duurzame 
energieopwekking uitsluiten, terwijl we die nog niet eens goed onderzocht hebben. 
Verder willen we onze dank uitspreken voor de toezegging over geothermie. In de korte 
schriftelijke terugkoppeling op de toezegging haalde het college het rapport van de 
Rekenkamer aan. Wat ons betreft vormt een dergelijk onderzoeksrapport van deze 
onafhankelijke instantie een uitstekende basis voor het voorstel dat het college op gaat 
stellen. Dank daarvoor; dit hebben we voor ogen. We zien uit naar het vervolg. We 
wensen het college veel succes bij de vertaling van de strategie naar concrete stappen in 
de uitvoering; ambitieus en voortvarend stappen zetten en tegelijkertijd op een manier 
dat iedereen dat mee kan maken. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel, meneer Spruijt. Dan geef ik graag het woord in deze termijn 
aan de heer Jongeneel van Slydregt.NU.

De heer Jongeneel Bedankt, voorzitter. Met een Natura 2000 gebied naast de deur lijkt 
ons de komst van windmolens en zonneweides een brug te ver. Slydregt.NU gaat niet 
meewerken aan horizonvervuiling en het verkleinen van de leefomgeving van trekvogels. 
Daarnaast blijken windmolens laagfrequent geluid te veroorzaken, dat verder draagt dan 
gewoon geluid. Ze zouden bovendien verantwoordelijk kunnen zijn voor grondtrilling, een 
recente ontdekking die nog nader 

moet worden onderzocht. Het lijkt erop dat windmolens schadelijk zijn voor mens en dier. 
Gelukkig zien het CDA en de VVD dit ook in, dus wij kunnen hun motie en amendement 
steunen. Die maken deze RES toch iets draaglijker. De noodzaak van deze RES zien wij 
niet. Daarom kunnen wij dit raadsvoorstel ook niet steunen. Klimaatverandering is van 
alle tijden. De invloed van de mens hierop is minimaal. Daarom stemmen wij dus tegen 
de totale Regionale Energiestrategie. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter Dank u wel, meneer Jongeneel. Zijn er in deze eerste termijn van de raad 
nog andere raadsleden die het woord wensen of een vraag willen stellen? De heer Pauw 
heeft een vraag aan de heer Jongeneel. Oh, u heeft een vraag aan iemand anders? Gaat 
uw gang.

De heer Pauw Ik begin het nu een beetje door te krijgen, voorzitter, excuus, maar dat ligt 
aan mij. Maar dan heb ik nu wel het amendement gelezen van de VVD en daar heb ik nog 
even een vraag over. Want die gaat dus de RES aanpassen die in zes andere gemeenten 
is vastgesteld? Heb ik dat goed begrepen, of is dat een omissie aan mijn zijde?

De voorzitter Dat is een vraag aan de indiener, de heer Bijderwieden en misschien ook 
aan de wethouder, straks.

De heer Bijderwieden Voorzitter, dat is misschien wel een goed punt en misschien dat 
de wethouder daar ook wel even op kan reageren. Ik denk dat als wij een RES indienen, 
of tenminste, als wij ons punt willen duidelijk maken en hoe dat dan juridisch schriftelijk 
in de procedure opgelost zou moeten worden - ja, voorzitter, dan zit ik aan de andere 
kant van de tafel, volgens mij.

248



De voorzitter We gaan het horen. Dank u wel. Dan zijn we gekomen aan het einde van 
de eerste termijn van de gemeenteraad en dan is het woord aan de portefeuillehouder, 
de heer Spek. Gaat uw gang.

Wethouder Spek Dank u wel, voorzitter. Ik ga zo maar weer even de opmerkingen langs 
die gemaakt zijn. Fantastisch dat de VVD de RES grosso modo, over het algemeen, een 
uitstekend idee vindt, maar met twee punten zit. Het eerste gaat over geothermie en 
daar heb ik al een toezegging van gedaan. Ik heb ook al blijk gegeven dat ik die discussie 
aan wil gaan door ook dat rapport alvast mee te sturen. Overigens hoop ik dat u het 
rapport zelf leest en niet alleen aanslaat op de kop die veel krantenberichten hadden 
over drinkwater. Ik heb zowel met HVC als met Oase daarover gesproken, maar het is tot 
op heden niet voorgekomen dat het risico wat er in dat rapport omschreven is, ook 
daadwerkelijk in Nederland gebeurd is. Dus, lees het rapport op uw gemak, zou ik 
zeggen, maar dat hoeft niet gelijk nu. Dat kan ook van de zomer, want na de zomer zal ik 
met u kijken of we dat gesprek verder vorm kunnen geven. U vroeg daarbij ook: is het de 
juiste strategie? Ik denk dat juist ook het aanleggen van dat warmtenet een juiste 
strategie is. Ook omdat de infrastructuur straks niet afhankelijk is persé van geothermie. 
Ook nieuwe vormen van energie die er misschien nog komen, kunnen het water wat door 
die infrastructuur gaat, verwarmen. Dus aan de bron, aan het begin van het warmtenet 
kunnen wij ook heel flexibel inspelen op eventuele nieuwe ontwikkelingen. We zien nu al 
dat geothermie pas eigenlijk rendabel wordt als we over de 5000/6000 woningen gaan en 
dat er nu een subsidieregeling komt waardoor wij vanuit de slibverbranding uit Dordrecht 
alvast tot die tijd ook al duurzame warmte kunnen gaan doen. Dus qua strategie vind ik 
het wel slim, omdat we juist met dit systeem - hoewel de buizen in de grond niet flexibel 
zijn, zit aan de bron wel een hele duidelijke flexibiliteit. Dan de windmolens, voorzitter. 
Dat vermag wat. Het is vandaag 29 juni en volgens mij hadden we op 29 september een 
zelfde soort discussie, omdat er toen ook een amendement werd ingediend die de 
windmolens uitsloot. Uw raad nam dat amendement niet aan. U vindt dat niet in 
meerderheid, dat windmolens niet bij voorbaat uitgesloten moeten worden. Dat is ook de 
reden geweest waarom nu in de RES 1.0 de optie staat voor windmolens: omdat dat niet 
uitgesloten hoefde te worden. Nu hebben wij wel daarin gekeken van: nou, wat kunnen 
we daar nu doen? Het heeft te maken met een aantal zaken. Het gaat om kleine 
windmolens en juist die kleine windmolens zijn wat 

ons betreft ook, dat komt tegemoet aan de vurige wens van de raad om niet alleen de 
lusten en lasten in de regio te verdelen, maar ook de lusten en de lasten van de 
Energietransitie bij de inwoners neer te leggen, zodat ze met een energiecoöperatie zelf 
ook kunnen participeren en eventueel ook de lusten van zo’n energietransitie kunnen 
doen.

De voorzitter Er zijn twee interrupties. Allereerst van de heer Prins en daarna zag ik 
meneer Van Wijngaarden. Eerst de heer Prins.

De heer Prins Voorzitter, ik wil toch even een kanttekening maken. Vorig jaar toen dat 
amendement is ingediend, daar heeft het CDA tegen gestemd omdat dat ging over alle 
windmolens, terwijl wij in het bestemmingsplan hadden besloten, jaren geleden, dat 
windmolens tot 15 meter hoogte gewoon toegestaan zijn. Dat was voor het CDA reden 
om tegen het amendement te stemmen. Dus om nu te zeggen dat vrijwel heel de raad 
voor windmolens is, dat vind ik wat ver gaan.

De voorzitter Dank u wel. De heer Spek.

Wethouder Spek Voorzitter, volgens mij zei ik iets anders. Ik zei niet dat men voor was. 
In ieder geval is aan het college te verstaan gegeven dat de uitspraak om windmolens 
niet op te nemen als optie in de RES, die is niet aanvaard. Dus dan staan er molens in. 
Het zijn de kleinere molens. Als het gaat over de continuïteit, ook van besturen in de 
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raad, denk ik van: u heeft 9 maanden geleden ongeveer gezegd: nou, wij staan open voor 
de molens. We kunnen dat heel goed gebruiken, ook voor de energiecoöperaties en voor 
participatie vanuit de zaken. En dat het niet in het BOT is opgenomen, dat heeft te maken 
met dat we het over kleine molens hebben. Om een voorbeeld te geven: ook de 
zonnepanelen op gewoon rijtjeshuizen, zeg maar, zijn niet meegenomen in het BOT. Dat 
zijn kleinschalige opwekkingen, die wij van harte toejuichen; die natuurlijk wel een 
bijdrage leveren aan heel de energietransitie, maar die niet in de RES opgenomen zijn 
geworden en daar past deze ook in.

De voorzitter Dank u wel. De heer Van Wijngaarden. 

De heer Van Wijngaarden Voorzitter, dank u wel. Ik wil er niet al te veel woorden aan 
vuil maken, maar er worden hier toch wel een aantal vrij onzinnige uitspraken gedaan, 
zoals bijvoorbeeld dat de raad niet bij voorbaat heeft uitgesloten om windmolens te 
onderzoeken. Dat heeft de raad nergens besloten. Het enige wat de raad heeft besloten, 
is over ons amendement wat we toen hebben ingediend om inderdaad windmolens niet 
uit te sluiten. Maar dat is iets heel anders dan de mogelijkheid open te laten om 
windmolens te onderzoeken. Bovendien is het extra raar dat windmolens worden 
onderzocht omdat - nou ja, er zijn aardig wat burgers ook gevraagd om hun mening. Daar 
is vrij duidelijk naar voren gekomen dat die helemaal niet op windmolens zitten te 
wachten. Nu hebben we een Regionale Energiestrategie 1.0 liggen, waarbij we de 
doelstellingen die we onszelf hebben opgelegd, gehaald worden. Althans, daar ga ik 
vanuit, anders heeft de wethouder ons een verkeerd voorstel gegeven. Maar - de 
doelstellingen worden dus gewoon gehaald, maar toch denkt het college: we gaan nog 
eens even extra windmolens bouwen, we gaan het eens flink onderzoeken. Dat is 
blijkbaar een stille wens van de SGP-ChristenUnie - nou goed, voorzitter dat is dan zo. 
Alleen, ik heb nergens in de raad hier een uitspraak gehoord van ‘prima, ga maar 
onderzoeken die windmolens, we staan er voor open.’

De voorzitter Dank u wel. De heer Spek. En dan de heer Paas, die heeft een punt 
waarschijnlijk omdat hij werd aangesproken. Eerst de heer Paas en dan de heer Spek.

De heer Paas Meneer de voorzitter, ik maak wel ernstig bezwaar tegen de suggestieve 
opmerking die gedaan wordt over de stille wens van de SGP-ChristenUnie. U kunt de 
notulen en de uitspraken er op nalezen dat het geen stille wens is en ik vind het 
vervelend dat op deze manier het debat geframed wordt.

De voorzitter Ik stel voor dat we het ook bij deze constatering laten en de heer Spek 
inhoudelijk te laten reageren op de opmerking van de heer Van Wijngaarden. Dank u wel. 
De heer Spek. 

Wethouder Spek Voorzitter, volgens mij ga ik dan in herhaling vallen, omdat eigenlijk de 
heer Van Wijngaarden dezelfde argumenten gebruikt waarom zijn partij het amendement 
indient. Ik leg alleen uit dat wij bij voorbaat geen windmolens hebben uitgesloten. We 
hebben ze ook niet toegevoegd. We hebben de optie opengelaten dat het kan en dat er 
initiatieven genomen zouden kunnen worden om windmolens te doen. Dat heeft ook te 
maken met het feit dat dit juist ook een ideale gelegenheid is, bij wijze van spreken, voor 
energiecorporaties en voor inwoners om zelf ook te participeren daarin.

De voorzitter Voordat u verder gaat: de heer Bijderwieden en dan mag u uw betoog 
daarna vervolgen. De heer Bijderwieden.

De heer Bijderwieden Voorzitter, nou hoor ik de wethouder iets zeggen waarvan ik 
denk: volgens mij zit daar een contradictie in. Want volgens mij is het rapport van 
Haskoning heel duidelijk: dat we geen windmolens moeten wensen ten noorden van de 
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spoorlijn van Sliedrecht. Volgens mij zijn ze daar klip en klaar over en de wethouder laat 
in de RES schrijven dat ze het wel willen onderzoeken. Dus het is niet zo dat wij hebben 
gezegd: doe het maar wel, of niet. De wethouder heeft hier bepaald: ja, ik wil graag dat 
het er in komt te staan. De reden waarom, goed, daar kunnen we over soebatten, maar 
er is een duidelijk rapport waarin gezegd wordt: windmolens moeten we daar eigenlijk 
helemaal niet willen. En de wethouder zegt: ik wil het er in hebben. Volgens mij zegt de 
wethouder net iets heel anders; dat hij zegt van, ik heb het er niet in laten zetten. Maar 
volgens mij is dat dus wel zo. Kan de wethouder hier op reageren?

De voorzitter De heer Spek. 

Wethouder Spek Voorzitter, om ook hier antwoord op te geven maak ik gelijk het 
bruggetje naar de motie van het CDA. Wat ik net probeerde te zeggen is dat wij niet 
aangeven: ‘er komen daar windmolens’. Wij geven aan dat er een verkenning mogelijk is 
of windmolens mogelijk zijn. En dan kom ik toch op de argumentatielijn van de heer Prins 
van het CDA, dat hij een aantal aannames doet die ik ook al heel vaak hoor en die ik ook 
wel soms - nou ja, die ik vaak hoor. En dat is wat er wel en niet kan in die regio. Ook met 
betrekking tot bijvoorbeeld de Betuwelijn, met betrekking tot geluids- en zichtoverlast en 
ga zo maar door. Alleen: dat zijn aannames, meestal ook van mensen die tegen 
windmolens zijn, terwijl er nooit onderzocht is en nooit vast is komen te staan dat het ook 
daadwerkelijk niet kan en niet mag. Dat is voor mij eigenlijk ook wel een aanleiding 
geweest van: in deze raad houden we elkaar steeds voor dat het wellicht niet zou kunnen 
of dat het heel gevaarlijk zou zijn met betrekking tot de Betuwelijn of andere zaken, maar 
het is nooit vast komen te staan dat dat inderdaad waar is. Ook dat is voor mij een reden 
om te zeggen: laten we nou die ruimte en die verkenning, die optie om een verkenning te 
doen, open houden om eens en voor altijd ook een keer te kunnen zeggen: kan het nu 
wel of kan het nu niet? Maar als ik net hoor zeggen dat de wieken er af vliegen die dan 
een trein die toevallig op dat moment op de Betuwelijn rijdt, torpederen, dan denk ik van: 
ja, ik zou wel eens graag willen weten: is dat nou echt een reële of is dat nu alleen 
argumenten zoeken om kracht bij te zetten waarom je tegen windmolens bent?

De voorzitter Dank u wel. Eerst een interruptie van de heer Jongeneel, dan van de heer 
Prins. Eerst de heer Jongeneel. 

De heer Jongeneel Bedankt, voorzitter. Waar ik me een beetje over zit te verbazen en 
daar komt niemand op terug in de raad, ook het college niet: we leven toch naast een 
Natura 2000 gebied? Dat is al reden genoeg om geen windmolens te willen in Sliedrecht. 
Want die trekvogels landen in de Alblasserwaard om te rusten, om te overnachten of ze 
gaan naar de Biesbosch. Dat is toch een reden om geen windmolens te willen hebben? Of 
zie ik het helemaal verkeerd. Dat kan ook, hoor.

De voorzitter De heer Spek.

Wethouder Spek Voorzitter, deze argumenten, die hoor ik altijd. Samen met wat 
stereotype opmerkingen die ook de heer Prins had over de wieken die er af vliegen. We 
weten het niet en als het zo is dat het alleen vanwege Natura 2000 of dat het vanwege 
de trekvogels niet kan of omdat de wieken er af vliegen en treinen torpederen: als het 
allemaal niet kan, dat zal uit zo’n verkenning, uit zo’n onderzoek blijken. Ik zou het wat 
waard vinden om in plaats van steeds deze argumenten met elkaar te blijven delen, om 
ook eens te zeggen van: nou, als er straks een initiatief is, laten we dat dan eens goed 
onderzoeken en blijkt het vanwege Natura 2000 niet te kunnen, blijkt het vanwege de 
trekvogels die er zijn niet te kunnen, blijkt het vanwege de gevaarlijke stoffen op de 
Betuwelijn niet te kunnen, dan hebben we dat zwart op wit en dan is het ook niet een…
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De voorzitter Dank u wel. Eerst de heer Prins. Er zijn meerdere woordvoerders die nog 
een interruptie willen plaatsen. Ik wil u vragen om kort en bondig één vraag te stellen, 
zodat we ook redelijk op tijd dit agendapunt weer kunnen afronden. De heer Prins.

De heer Prins Voorzitter, dat snap ik, maar ik wil wel even opmerken dat de heer Spek  
mijn opmerkingen veel te veel uitvergroot. Ik heb geprobeerd om voorbeelden te geven 
bij de negatieve gevolgen van windmolens voor veiligheid, gezondheid, milieu, 
landschap, enzovoort. En nu heeft hij al een aantal keren gezegd dat ik zou hebben 
gezegd dat er allerlei wieken op treinen vliegen en dat er daardoor allerlei ongevallen 
plaatsvinden. Ik heb het aangegeven als een mogelijkheid die zich zou kunnen voordoen. 
Elders in Nederland hebben we ook wel eens gezien dat er een wiek afvalt, maar het is 
niet zo dat ik beweerd heb dat elke windmolen elk jaar een aantal wieken los zou laten.

De voorzitter Dank u wel. De heer Spek, nog behoefte aan een korte reactie daarop? 
Nee. Mevrouw Safai Pour en dan de heer Bijderwieden en de heer De Munck. Dat zijn de 
laatsten.

Mevrouw Safai Pour Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een vraag aan de heer 
Jongeneel. De heer Jongeneel heeft de vorige keer een opmerking gemaakt over dat 
zonnepanelen ook best wel brandgevaarlijk kunnen zijn en nu zijn de windmolens ook 
gevaarlijk. Ik kan ook duizend redenen opnoemen waarom CO2 zo gevaarlijk is.

De voorzitter Er is eigenlijk geen ruimte om elkaar nu te interrumperen. De heer 
Jongeneel heeft zojuist al gesproken. U kunt straks misschien in de tweede termijn die 
vraag nog stellen. Dan de heer Bijderwieden, nog een vraag aan de wethouder?

De heer Bijderwieden Voorzitter, een hele belangrijke, want één van de dingen die ik 
heb toegelicht en duidelijk heb geprobeerd te maken is dat er hier in de RES nu iets wordt 
gezegd dat we onderzoek gaan doen. Ik hoor de wethouder nu ook heel duidelijk zeggen: 
als er een initiatief komt. Voorzitter, dat is precies het punt waarom we zeggen: haal het 
er uit. Op het moment dat er een initiatief komt kunnen we dat op zijn merites gaan 
bekijken, maar ga niet van te voren nu onderzoek doen. Want daarstraks in het debatje 
met de heer Prins kwam al naar voren dat we misschien ‘zichtloze’ windmolens hebben 
die geen geluid maken. Gaat u dan weer een onderzoek doen? Het gaat hier om: op dit 
moment is er geen noodzaak voor dat onderzoek. Stel dat uit, schrap dat en op het 
moment dat er daadwerkelijk een initiatief is, dan is het moment daar om het te doen.

De voorzitter Dank u wel. Uw pleidooi is duidelijk. De heer Spek.

Wethouder Spek Voorzitter, daardoor heb ik uiteindelijk ook meer sympathie voor de 
motie van het CDA dan het amendement van u, omdat ik de optie open wil houden. En 
het gaat helemaal niet over urgentie. Het gaat bij mij helemaal niet om dat morgen de 
opdracht wordt gegeven om het te onderzoeken, maar de optie open houden. En 
voorzitter, dan wil ik toch nog even een ander argument wat gebruikt wordt…

De voorzitter Misschien eerst, voordat u dat doet: de heer De Munck heeft ook nog een 
vraag hierover. Of raakt het een heel ander punt?

De heer De Munck Het raakt hetzelfde punt, voorzitter. Dank u, voorzitter. De 
portefeuillehouder zegt dat er geen onderzoek gedaan is. Helaas moet ik hem dan toch 
betrappen op een leugentje. Want Royal Haskoning …

De voorzitter Een foutje noemen we dat. 

De heer De Munck Nou, misschien nog wel ernstiger. Royal Haskoning hééft dit 
onderzocht en het staat gewoon in het onderzoeksrapport op bladzijde 36 dat er 
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belemmeringen zijn voor bestaand gebruik. En ik ga niet het hele verhaal zitten lezen, 
maar ze zeiden ‘wettelijke belemmeringen gelden voor de toepassing van windenergie’ 
en dan komen al die argumenten die de heer Prins in uw ogen als gebakken lucht 
presenteerde: die staan hier gewoon in. Dus het is onderzocht en op grond van het 
onderzoek is het niet wenselijk. Daarom staat het er niet in. Zo zegt het rapport, waar u 
zelf ook kennis van had kunnen nemen.

De voorzitter Dank u wel. De wethouder.

Wethouder Spek Voorzitter, volgens mij gaat dat vooral over de hele grote windmolens 
die nu eigenlijk common sense zijn als je met windmolenparken werkt. Dit gaat over de 
kleine molens, waarvan wij heel nadrukkelijk zeggen: daar moeten we echt nog eens een 
keer goed naar kijken. Kan dat daar echt niet als er een initiatief is? Voorzitter, dan wil ik 
gelijk ook even doorgaan. Want er was ook een klein debatje even over de lusten en de 
lasten verdelen in de regio. Dan denk ik van ja dat is best wel ook een interessant debat 
wat je kan voeren. Niet alleen op dit thema trouwens, maar dan kan je nog wel meer 
thema’s doen. Mar uiteindelijk hebben we het hier niet over iets wat zo maar inwisselbaar 
is. Hier gaat het over ambities en hier gaat het over de vraag die we hebben. Deze raad 
heeft eerder ook al uitgesproken wanneer ze energieneutraal wil zijn. Energieneutraal 
betekent dat wij zelf onze stroom en onze warmte opwekken en als we bij voorbaat van 
alles uitsluiten en als we - en dan kom ik gelijk ook bij de tweede motie, voorzitter - als 
we bij voorbaat zulke strenge spelregels en allerlei bezwaren oproepen voor alles wat de 
ambitie kan bespoedigen, dan denk ik dat we ook ons moeten afvragen: willen we dan 
nog wel energieneutraal worden? En er zijn partijen in deze raad die dat als muziek in de 
oren klinkt, maar het vigerende beleid is dat de wethouder van Duurzaamheid wel de 
opdracht van de raad heeft om te werken naar energieneutraliteit. Het enige wat er 
gebeurt, is dat de oplossingen om energieneutraal te worden, die worden met argusogen 
bekeken, die mogen niet toegepast worden of daar moeten zulke strenge regels aan 
verbonden worden dat het eigenlijk niet meer uitvoerbaar is. Ik wil heel graag de ruimte 
hebben om te zeggen: de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, dan kunnen wij ons 
eigenlijk niet goed permitteren om van alles als blokkade neer te leggen. 

De voorzitter Dank u wel. Bent u al bijna aan het einde van uw termijn?

Wethouder Spek Zeker. 

De voorzitter Want we kunnen er ook voor kiezen, ik wil ook gewoon voor de voortgang 
van het debat dat u uw punt maakt, meneer Bijderwieden, in de tweede termijn. Want 
anders gaan we denk ik te veel herhalen in de eerste termijn en dan kunt u ook meer 
concluderend spreken. Dan stel ik voor dat de wethouder zijn betoog in eerste termijn 
afrondt, maar ook heldere oordelen geeft over het voorliggende amendement en moties, 
voor zover dat nog nodig is, zodat ook de raad weet hoe u als college daar over denkt. De 
wethouder.

Wethouder Spek Voorzitter, inderdaad was mijn laatste punt wat ik net maakte, wat 
aansloot bij de SGP-ChristenUnie van: laten we geen spelregels bij voorbaat vaststellen 
die de Energietransitie 

moeilijker maken. Als het dan gaat over het amendement: het amendement ontraad ik. 
Daar heb ik volgens mij genoeg woorden aan gewijd. Als het gaat over de motie van het 
CDA, daarvan zou je kunnen zeggen….

De heer Prins Welke motie? De motie van het CDA, of …  

De voorzitter U bent me net voor. Er zijn twee moties ingediend. Motie onder M15.1, die 
gaat over de windmolens en M15.2 gaat over de opslag. 
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De heer Prins Ja, maar ik wil even aangeven: motie M15.1 is een motie van het CDA en 
de VVD.

De voorzitter Ja, dank u wel voor de aanvulling, ook voor het verslag en de heer Spek: 
helder. 

Wethouder Spek Motie M15.1 denk ik dat het is, over de windmolens. Als dat oproept om 
datgene wat we gaan besluiten, niet te doen, vind ik dat een contradictie. Als het gaat 
over dat we het niet als eerste moeten gaan doen of zo, dan zit ik nog een beetje te 
wiebelen. Maar als je zegt: nou, aan de ene kant besluiten we dat er een verkenning 
mogelijk is, maar we gaan die verkenning niet uitvoeren - daar heb ik wat moeite mee. 
Als het gaat over de energieopslag: ook dat ontraad ik.

De voorzitter Wacht even, want ik had eigenlijk de raadsleden verzocht om eigenlijk nu 
de interrupties even op te zouten tot de tweede termijn, maar ik zie dat er twee leden zijn 
die toch nu een hele korte vraag hebben. De heer Pauw eerst en dan de heer Van 
Wijngaarden. De heer Pauw.

De heer Pauw Ik verwachtte bij het amendement nog even een duiding wat het doet met 
een regionaal vastgesteld stuk waarop een Sliedrechtse wijziging komt.

De voorzitter De vraag die nog open lag, die eerder gesteld is aan de heer Bijderwieden. 
Dank u wel.

Wethouder Spek Voorzitter, volgens mij heb ik ook al in de oordeelsvormende 
vergadering aangegeven dat er in september bij de bestuurlijke werkgroep Energie, die 
zich ook verantwoordelijk voelt voor de Regionale Energiestrategie, een aparte lezing is 
waar alle moties en amendementen die in de verschillende raden genomen zijn, bij elkaar 
worden genomen en waar op dat moment gekeken wordt van: nou, hoe gaan we dat 
uitvoeren?

De voorzitter Dank u wel. Dat is helder. Meneer Van Wijngaarden, we zouten het even 
op tot de tweede termijn. Dank u wel. Dan komt u bij uw oordeel over de tweede motie 
die is ingediend over de energieopslag.

Wethouder Spek De energieopslag. Ook daar staat niet veel over in de RES. We hebben 
natuurlijk gewoon onze eigen lokale regels over wat er wel en niet in wijken en buurten 
en straten en op daken gezet mag worden. Zelfs over eenvoudige dakkapellen heeft 
soms een welstandscommissie nog een oordeel. Dus ik begrijp wel dat er in de RES daar 
niet in generieke zin wordt over gesproken, want dat is erg lokaal bepaald en in die zin 
vind ik het ook overbodig, omdat alles wat wij in straten en in buurten zetten, moet 
voldoen aan datgene wat wij op andere gebieden met elkaar vastgesteld hebben.

De voorzitter Dank u wel. Dat was het in eerste termijn? Dan zijn we gekomen aan het 
einde van de eerste termijn van het college. Dan komen we bij de tweede termijn van de 
raad. Ik zie dat verschillende woordvoerders het woord willen voeren. Ik stel voor, ook 
gezien de aard van de bespreking, dat u toch even bij het spreekgestoelte komt staan. 
Allereerst is het woord aan de heer Bijderwieden.

De heer Bijderwieden Voorzitter, ik zou vijf minuten willen schorsen om de moties en 
amendementen en de reactie van de wethouder even mee te nemen. 

De voorzitter Dat mag. Dan stel ik voor dat wij de vergadering schorsen tot 22.35 uur en 
ik wil u vragen om het echt daartoe te beperken. U denkt misschien: wat is het warm in 
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deze zaal! Dat kan kloppen, de airco is stuk, maar we spreken straks over het onderhoud 
van ons vastgoed. Ik hoop dat we nog zo ver komen. De vergadering is geschorst tot 
22.35 uur. 

Schorsing 

De voorzitter Ik begrijp dat het reuze gezellig is en dat het fijn is om even de benen te 
strekken, maar we proberen op tijd de vergadering weer te sluiten. De VVD-fractie had 
voor de start van de tweede termijn van de raad behoefte aan een schorsing, maar ik 
geef nu na de schorsing in de tweede termijn allereerst het woord aan de heer 
Bijderwieden van de VVD-fractie.

De heer Bijderwieden Voorzitter, dank u wel. Allereerst dank aan de wethouder voor de 
beantwoording.

De voorzitter U blijft toch zitten, begrijp ik?

De heer Bijderwieden Ja, is misschien wel net zo makkelijk, voorzitter. 

De voorzitter Het maakt veel meer indruk als u hier staat.

De heer Bijderwieden Ik kom naar u toe.

De voorzitter De heer Bijderwieden. Oh, de wethouder was nog onderweg. 

De heer Bijderwieden Ik wacht wel even op de wethouder. Heb ik al geluid? 

Wethouder Spek Ik hoor alles, meneer Bijderwieden.

De heer Bijderwieden Fijn, ik ben blij dat de wethouder een luisterend oor heeft. Hij 
heeft me al een 10 gegeven, trouwens, dus…. Voorzitter, dank in ieder geval aan de 
wethouder… (opmerking zonder microfoon) Ja, die hoorde ik ook, meneer Vat! Daar kom 
ik nog wel op terug. 

De voorzitter Die hebben we niet gehoord. Gaat u vooral door. 

De heer Bijderwieden Want onvoldoendes geven kan ik ook. Voorzitter, de wethouder 
heeft antwoord gegeven op een aantal vragen en opmerkingen. Het moge duidelijk zijn 
dat we een andere mening zijn toegedaan. We hebben daar ook geprobeerd even een 
debat over te voeren, over hoe we een motie of een amendement in het verleden 
interpreteerden en hoe dat nou wordt omgedraaid in mogelijkheden die we wel of niet 
hebben besloten. Dat is heel grappig en ik snap de redenatie van de wethouder. Alleen, 
zo kunnen we heel veel dingen omdraaien die recht zijn, of recht zijn die krom draaien. 
Voorzitter, ik geloof dat ik duidelijk ben: dat wij het soms niet begrijpen. Dat maakt wel, 
voorzitter dat als we het hebben over de geothermie, dan ga ik dat met alle plezier en 
interesse lezen - ik denk wij allemaal - en dan komen we daar na de zomer zeker op 
terug. Dus wat dat betreft uitstekend, want ik ben ook zeker benieuwd naar wat daar de 
achterliggende zaken in zijn. We zijn waakzaam; laten we het maar even zo noemen. Wat 
ik ook hoorde in het betoog van de wethouder, dat is eigenlijk en daar werd het bij ons 
niet duidelijk, dat hij er van alles bijhaalde. Nou, het was bijna een smeekbede om maar 
aan te geven dat we iets moeten doen en ik heb niks anders gehoord vanavond in de 
raad dan dat we misschien een discussie hebben over een windmolen. En als de 
wethouder nu een smeekbede doet omdat hij eigenlijk vindt dat de RES zoals we het nu 
hebben 
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samengesteld, geen goede is, dan wil ik dat nog wel even horen van de wethouder. Maar 
ik dacht dat we hadden gezegd, in ieder geval wij als VVD, dat we de lijn heel goed 
kunnen volgen, alleen dat we wèl een discussie hebben over windmolens. 

De voorzitter Dank u wel. Een korte vraag van de heer Pauw. 

De heer Pauw Ja, want die begrijpt het ook niet meer, voorzitter. 22 september vorig jaar 
was ik er niet, want toen was ik nog geen raadslid, dus ik moet alles even terugzoeken. 
Toen heeft de VVD ja gezegd tegen het besluit op 22 september om de RES, ik noem het 
maar even 0.0., vast te stellen. Daar staat op pagina, als je zoekt op windmolens bij de 
eerste keer al, het verhaal…

De voorzitter Kunt u heel kort zijn?

De heer Pauw Ik ga het niet helemaal voorlezen, maar de gebiedsverkenning naar zon 
en wind staat er in en daar was de VVD vóór. Nu heeft het college dat uitgevoerd in de 
RES 1.0 en dan bent u ineens tegen. Mag ik even weten waarom de VVD nu ineens van 
voor naar tegen is?

De voorzitter De heer Bijderwieden.

De heer Bijderwieden Voorzitter, de heer Pauw vroeg, vandaag ook, op het moment dat 
we iets in de begroting zetten en we gaan een probleem oplossen: is dat nou nieuw 
beleid? En dit vind ik nou zo typisch zelfde voorbeeld. We staan voor een opdracht om 
iets te doen met betrekking tot energie en als de heer Pauw zich daaraan wil onttrekken 
moet hij dat vooral duidelijk maken. Om die reden hebben wij bij de concept RES 
aangegeven: op het gebied van onderzoek voor windmolens zijn we niet voor. Daar 
hebben we ook een amendement voor ingediend. Heeft het niet gehaald, maar volgens 
mij is daar onze strekking heel duidelijk in. Toch vinden we, voorzitter, dat datgene wat 
wij moeten bijdragen als Sliedrecht, dat we dat moeten doen. Dat noemen we 
verantwoordelijkheid nemen en daar lopen we niet voor weg. 

De voorzitter Gaat u vooral verder met de afronding van uw betoog.

De heer Bijderwieden Oké, voorzitter. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat het 
amendement wat wij in hebben gediend, dat houden we absoluut aan. De motie met het 
CDA houden we ook graag aan. De motie van het CDA met betrekking tot de 
buurtbatterij: ik begrijp hem helemaal. Als het gaat om veiligheid vind ik dat een volstrekt 
logische redenatie. Als het gaat om esthetica, of het past in de omgeving: ik denk dat we 
nog in de voorfase zitten van hoe het er allemaal uit komt te zien en ik begrijp dat we 
geen zeecontainers willen. Ik neem aan dat en de wethouder zei ook al iets over 
welstand, dat we daar met gezond boerenverstand naar kijken en op het moment dat we 
iets niet goed vinden, dat we dat kunnen repareren. Maar ik sta wel open voor 
ontwikkelingen hoe dat er voor de rest uit komt te zien. Dus op dit moment ondersteunen 
we dat nog niet, maar de gedachtegang van als het gaat om veiligheid en dat het 
betrouwbaar moet zijn, staat buiten kijf. Geen discussie over en we vinden dat logisch. 
Voorzitter, voor zover.

De voorzitter Dank u wel. Ik geef graag het woord aan de heer Prins van de CDA-fractie. 
(...) Nee, geen interrupties meer, u heeft al een interruptie geplaatst en we proberen… 

De heer Pauw Ik word rechtstreeks aangesproken, voorzitter, op mijn verhaal.

De voorzitter Ja, dat heeft u ook uitgelokt met een eigen interruptie. Dus ik stel voor dat 
we het hier bij laten en de heer Prins…

De heer Pauw Ik heb helemaal niets uitgelokt. Ik krijg een verhaal over me heen wat niet 
klopt en daar wil ik op reageren. 
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De voorzitter De heer Prins heeft het woord.

De heer Pauw Mag ik een punt van orde maken, voorzitter?

De voorzitter U mag een punt van orde maken.

De heer Pauw Ik maak hier bezwaar tegen. 

De voorzitter Dat kan zijn, maar…

De heer Pauw Er wordt van alles over me heen gegooid, over de fractie van PRO 
Sliedrecht heen gegooid door de VVD en omdat ik al een vraag heb gesteld kan ik daar 
niks mee. 

De voorzitter u heeft een vraag gesteld, daar is een antwoord op gegeven en nu is het 
woord aan de heer Prins.

De heer Pauw Nee, er is geen antwoord op gegeven; dat is juist het probleem. 

De voorzitter We proberen deze vergadering op tijd af te ronden. We hebben nog twee 
agendapunten na dit agendapunt. Ik stel voor dat we de heer Prins het woord geven.

De heer Prins Voorzitter, dank u wel. Ik heb in de schorsing even met de VVD overlegd 
en ook even met mijn eigen fractie. De motie die wij samen met de VVD hebben 
ingediend over windmolens, die houden wij gewoon aan. Die kan gewoon in stemming 
worden gebracht. De motie over energieopslag kan ook gewoon in stemming worden 
gebracht. Ik vond de reactie vanuit het college wat bijzonder; die ontraadde de motie. 
Volgens mij is het alleen maar een goede oproep ter ondersteuning van wat het college 
gaat doen in de komende jaren om te zorgen voor energieopslag die past in de 
omgeving. Dan het amendement van de VVD; daar zijn we toch wat huiverig voor de 
consequentie van het steunen van het amendement. In bijlage H van de RES, dat rapport 
van Royal Haskoning staat: ‘er is een verkenning naar windmolens mogelijk tot 200 meter 
hoog.’ Dus dat kan. Vervolgens staat in de RES: die verkenning is mogelijk voor 
windmolens tot, laten we zeggen, 50 meter hoog. Stel nou dat we die tekst uit de RES 
weghalen. Dan houden we bijlage H nog steeds over. Het CDA is bang dat we dan dus 
weer de mogelijkheid krijgen om een verkenning uit te voeren naar windmolens tot 200 
meter hoog. We hebben het net in de schorsing even besproken: wij zijn er niet van 
overtuigd dat als we dit amendement steunen, dat we dan de goede kant op gaan, omdat 
het ook verkeerd uitgelegd kan worden of verkeerde gevolgen kan hebben.

De voorzitter Dank u wel. Hierover heeft de heer Pauw een vraag.

De heer Pauw Ja, waar het CDA kan aangeven waar bijlage H wordt vastgesteld in dit 
besluit. Want alleen de RES 1.0 wordt vastgesteld en de bijlagen niet.

De voorzitter De heer Prins.

De heer Prins Klopt, voorzitter. Bijlage H is gewoon een zelfstandig rapport van Royal 
Haskoning; die stellen we niet vast. Dus dat blijft gewoon een zelfstandig document en 
volgend jaar trekt iemand van misschien wel het nieuwe college het rapport van Royal 
Haskoning uit de kast en die weet dat dit amendement misschien is aangenomen 
vanavond. Er komt een energiecoöperatie die zegt, we willen een onderzoek, we willen 
verkenning naar windmolens van 150 meter hoog - dan zou het nieuwe college kunnen 
zeggen van ‘nou oké, doe maar’. Ik ben een beetje huiverig voor het steunen van dit 
amendement, dus vandaar dat we als CDA-fractie zeggen: we stemmen niet voor dit 
amendement. Hoezeer we het ook eens zijn met de toelichting die er onder staat.

257



De voorzitter Dank u wel. Was dat het einde van uw termijn? Dan dank ik u zeer. Dan 
gaan we naar de heer Spruijt. Heeft u behoefte aan een tweede termijn van de SGP-
ChristenUnie-fractie?

De heer Spruijt Voorzitter, heel kort. Ik zal het vanaf hier doen. De motie van het CDA 
wat betreft windmolens zullen we niet steunen, het amendement van de VVD ook niet. En 
de motie over energieopslag, dank voor de beantwoording van de portefeuillehouder 
daaromtrent: we zullen die motie ook niet steunen.

De voorzitter Dank u wel. Daarmee kijk ik naar de heer Jongeneel. Nog behoefte aan 
een tweede termijn? Dat is het geval. 

De heer Jongeneel Ik kan ook wel kort zijn. Het amendement en de motie over de 
windmolens kunnen we allebei steunen. De motie van het CDA over de batterij vinden we 
heel sympathiek overkomen, maar wij zouden het fijn vinden als het eerst onderzocht 
wordt en daar roept de motie niet toe op, dus die motie kunnen we helaas niet steunen.

De voorzitter Dank u wel. Heeft één van de andere fracties nog behoefte om het woord 
te voeren? Mevrouw Safai Pour, gaat uw gang.

Mevrouw Safai Pour Dank u wel, voorzitter. PRO Sliedrecht gaat de motie van de VVD 
over windmolens niet steunen, het amendement van de VVD niet steunen en de motie 
van het CDA over batterijen en de veiligheid wel steunen.

De voorzitter Dank u wel. De heer Prins, u bent al aan het woord geweest. U heeft een 
interruptie bij mevrouw Safai Pour. 

De heer Prins Nee, op de heer Jongeneel.

De voorzitter Oh… ja, dan bent u eigenlijk te laat, maar als het een hele dringende 
vraag is: gaat uw gang.

De heer Prins De vraag is aan de heer Jongeneel, die motie energieopslag. Hij zegt: laten 
we nou eerst eens onderzoeken hoe het in elkaar zit. Twee weken geleden heb ik 
natuurlijk ook al het één en ander toegelicht over buurtbatterijen in zeecontainers, dus 
mijn vraag is eigenlijk: meneer Jongeneel, vindt u het niet erg als er allerlei zeecontainers 
in Sliedrecht worden neergezet?

De voorzitter Meneer Jongeneel, heel kort hierop. Dan meneer Verheul nog een 
interruptie.

De heer Jongeneel Natuurlijk willen we geen zeecontainers, maar hoe ziet u het voor 
zich? Daar heb ik twee weken geleden ook niet echt een antwoord op gehad. Misschien 
dat ik toen al weg was.

De voorzitter Dank u wel. Meneer Verheul heeft nog behoefte aan een interruptie.

De heer Verheul Ja, voorzitter, weer een punt van orde. Ook richting u gewoon. U 
ontneemt net mijn fractiegenoot de mogelijkheid tot het stellen van een vraag. 
Vervolgens geeft u ook zelf aan dat de vraagsteller te laat is en nu geeft u daar wel 
ruimte voor. Ik vind het niet consequent, voorzitter, en ik baal er van.

De voorzitter Dat is niet zo bedoeld. Mogelijk heb ik ook meneer Prins niet op tijd 
gezien. Ik heb hem graag nog even de gelegenheid gegeven om die vraag te stellen. 
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Heeft één van de andere fractieleden nog behoefte om het woord te voeren? Meneer 
Verheul nog.

De voorzitter Voorzitter, en waarom had u dan niet de behoefte om de heer Pauw nog 
een vraag te laten stellen?

De voorzitter Meneer Verheul, ik stel voor dat we die discussie nu niet gaan voeren.

De heer Verheul Dan doen we het een andere keer.

De voorzitter Ik heb ieder fractielid de gelegenheid gegeven om in ieder geval in de 
termijn van de desbetreffende woordvoerder één vraag te stellen en dat gold ook in dit 
geval. Ik zie dat de heer De Munck nog een inbreng wil leveren of misschien iets wil 
zeggen.

De heer De Munck Voorzitter, ik steun de heer Verheul volledig in zijn verhaal. U bent 
niet consequent en daarmee vind ik dat de fractie van PRO Sliedrecht tekort gedaan 
wordt en met name de heer Pauw onrecht aangedaan wordt.

De voorzitter Waarvan akte. Ik stel voor dat wij overgaan, als geen van de raadsleden 
meer het woord wenst, naar de portefeuillehouder de heer Spek. Gaat uw gang.

Wethouder Spek Voorzitter, twee kleine dingetjes nog, wat voor de fracties wellicht een 
belangrijk punt is. De VVD vroeg aan mij: vind ik de RES 1.0 niet goed genoeg? Ik moet 
zeggen dat ik het een prima plan vind. Ik onderschrijf ook waar u mee begon: uitstekend 
idee. Het tweede, het CDA over het ontraden van de motie opslag. Misschien moet ik 
daar inderdaad wel zeggen dat ik, in het vuur van mijn betoog dat we vooraf niet allerlei 
spelregels al moeten neerzetten waardoor de Energietransitie moeilijker wordt, dat ik het 
vanuit dat vuur van mijn betoog zeg maar zo heb genoemd. Daar blijf ik wel bij, maar 
misschien had ik iets minder stellig kunnen zijn. 

De voorzitter Dank u wel. Nog een vraag van de heer Prins.

De heer Prins De heer Spek heeft het er over dat het met de motie Energieopslag 
moeilijker wordt. Volgens de CDA-fractie wordt het juist mooier.

De voorzitter De heer Spek, geen behoefte om een reactie daar op te geven? Dank u 
wel. Daarmee zijn we gekomen aan het einde van de beraadslaging en gaan we over tot 
stemming. Allereerst brengen we in stemming het amendement onder A15.1, het 
amendement van de VVD, van de heer Bijderwieden. Wie is daar voor? Dat zijn de 
fracties van D66, VVD, PvdA, Slydregt.NU en daarmee is het amendement verworpen. 
Dan gaan wij over tot stemming over het besluit, allereerst. Wie is er voor het besluit? 
Dat zijn de fracties van D66, CDA, PvdA, PRO Sliedrecht, SGP-ChristenUnie en daarmee is 
het besluit aangenomen. Aldus besloten. Dank u wel. 
Dan gaan wij naar de ingediende moties. Motie M15.1 is de motie over de windmolens 
van de leden Prins en Van Wijngaarden. Wie is daar voor? Dat is de fractie van D66, de 
VVD, de CDA-fractie, de PvdA-fractie en de fractie van Slydregt.NU en daarmee is hij 
verworpen. Aldus besloten. 
Dan gaan we naar de tweede motie. Motie onder M15.2, de motie over de energieopslag 
van de heer Prins. Wie is daar voor? Dat is de fractie van PRO Sliedrecht, de fractie van 
D66, de fractie van het CDA, de fractie van de PvdA en daarmee is de motie…

De heer Prins De stemmen staken, voorzitter. 
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De voorzitter Ja, dank u wel, meneer Prins. We varen nu even op onze geliefde griffier. 
Ja, de stemmen staken. Dat heeft u goed gezien en dat betekent dat wij in onze volgende 
besluitvormende vergadering van 13 juli daar opnieuw over zullen stemmen. Het blijft 
nog even spannend. Dank u wel. 
Dan zijn we aan het einde gekomen van dit debatstuk en gaan wij over nog naar twee 
agendapunten en dat is de Recreatievisie - ik zie meneer Verheul al kijken van: gaan we 
dat redden? En het onderhoudsbeleid vastgoed. Ik wil toch een poging doen en daarom 
probeer ik ook u een beetje kort 

te houden, daar vraag ik toch begrip voor, om die agendapunten toch vanavond nog af te 
ronden. Dus ik wil u vragen om kort en bondig te spreken en uw interrupties te beperken, 
zodat iedereen de gelegenheid krijgt om te zeggen wat nodig is en tegelijkertijd het 
voorstel toch nog afgehandeld kan worden op deze avond. Ik heb begrepen dat bij het 
laatste agendapunt er ook een beperkt aantal woordvoerders naar alle verwachting zal 
zijn. 

16. DEBATSTUK - FYS – RECREATIEVISIE
De voorzitter Dan stel ik voor dat we overgaan naar agendapunt 16, de Recreatievisie. 
Er zijn fracties die behoefte hebben om daar ook een motie over in te dienen, dan wel 
een amendement. Ik zie dat de VVD-fractie het woord daar over wenst, de heer Van 
Wijngaarden en van de SGP-ChristenUnie-fractie de heer Paas. Nog andere fracties? De 
heer Den Besten en de heer Verheul en de heer Jongeneel en dan heb ik ze te pakken, 
denk ik. Allereerst dus de heer Van Wijngaarden.

De heer Van Wijngaarden Voorzitter, is het goed om, omwille van de tijd, het misschien 
vanaf deze plek te doen?

De voorzitter Gaat uw gang.

De heer Van Wijngaarden Dank u wel. Een kort betoog. Tijdens de oordeelsvormende 
vergadering is duidelijk geworden dat de voorliggende visie toch een aantal gebreken 
kent, maar toch kunnen we als VVD over deze visie hoofdzakelijk positief zijn en dat komt 
omdat er een aantal uitspraken in staan die we volledig kunnen onderschrijven. Zo 
onderschrijven we het in de slotanalyse beschreven tekort aan lef en daadkracht van 
bestuurders en de raad. Voorzitter, het zal u niet verbazen: we onderschrijven volledig 
wat het stuk zegt over de zondag. De beperkte zondagopenstelling is een zwak punt en 
een belemmering voor onze recreatieve en economische ontwikkeling. Goed om te zien 
dat dit ook nu weer in een stuk van het college gewoon benoemd wordt en wij zullen 
samen met Slydregt.NU een motie indienen die oproept het huidige archaïsche standpunt 
met betrekking tot de zondag los te laten. Ik zal…

De voorzitter Als u het dictum wilt voorlezen namens beide fracties: heel graag.

De heer Van Wijngaarden Roept het college en de burgemeester op om: het huidige 
standpunt met betrekking tot de openstelling op zondag los te laten, de belemmering op 
recreatief en economisch gebied weg te nemen en activiteiten toe te staan op de zondag. 
Niet alleen om Sliedrecht een fijner dorp te laten zijn om in te recreëren, maar ook om 
Sliedrecht een eerlijke kans te geven op economisch gebied en belangrijker: om 
Sliedrecht een dorp te laten zijn voor àlle inwoners. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter Dank u wel. De motie krijgt als betiteling M16.1 en maakt deel uit van de 
beraadslaging; ingediend door de heer Van Wijngaarden en de heer Jongeneel. Dank u 
wel. Dan gaan we naar de heer Paas van de SGP-ChristenUnie-fractie. Aan u het woord.

De heer Paas Dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Allereerst hartelijk dank 
aan de portefeuillehouder, via u, voor de gewijzigde versie die is gestuurd naar aanleiding 
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van de oordeelsvormende vergadering. Ook een mooie vorm van samenwerking. Eén 
amendement willen we indienen. We stellen voor de Visie op recreatie Sliedrecht vast te 
stellen op basis van het recreatiebeleid, maar wel met dien verstande dat dan de visie op 
recreatie Sliedrecht op pagina 19 het onderdeel als volgt wordt gewijzigd. Dan voegen we 
bij het stukje ‘Daadkracht, lef, bestuurders en raad’ toe, na het zinnetje ‘dat werkt niet 
stimulerend’ dat de raad zich niet herkent in het hierboven beschreven beeld. Voor de 
luisteraars thuis is dat het aan de raad ligt dat het ontbreekt aan lef en daardoor zaken 
geen doorgang vinden. Overigens onderschrijven we wel die zin daarna, dat er een eerste 
stap en vooral ook een eerste stap richting verbetering is gezet door een ambitieuze 
Kadernota uit te brengen met de koers op groei en ontwikkeling tot 2030.

De voorzitter Dank u wel.

De heer Paas Dan even kort alvast reagerend, gezien de tijd…

De voorzitter Misschien eerst even de conclusie dat u uw amendement heeft ingediend. 
Amendement onder A16.1, maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Gaat u verder.

De heer Paas Dan gelijk even een reactie op het andere amendement wat is ingediend. 
Het zal u niet verbazen dat de SGP-ChristenUnie hecht aan de zondagsrust en vanuit 
Bijbelsperspectief ook de meerwaarde ziet van een collectieve rustdag voor ons allemaal. 
We zijn dan ook blij dat we in 2018 met vier partijen ook het beste hebben gezocht in het 
coalitieakkoord voor al onze inwoners en daarmee aan de ene kant een kleine verruiming 
hebben toegepast als het gaat over de zondagsrust; dat er aan de andere kant ook met 
een grote groep Sliedrechters die onze fractie ook vertegenwoordigt, ook rekening is 
gehouden met de waarde die gehecht wordt aan de zondagsrust. We zijn ook blij en dat 
wil ik nog een keer benadrukken: we hebben toen gezocht naar het goede voor alle 
Sliedrechters en dat is ook de reden geweest dat er in 2019, toen we met een andere 
vorm van een coalitie verder zijn gegaan, er ook geen enkele poging is gedaan of in ons 
hoofd is opgekomen om enige restrictie verder af te dwingen nu we in een andere 
verhouding in een coalitie zijn gekomen. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel, de heer Paas. Dan geef ik graag het woord aan de heer Den 
Besten van de CDA-fractie.

De heer Den Besten Dank u wel. Ik ga ook zeggen dat ik het kort houd. Voorzitter, met 
de huidige zomers wordt de drang naar verkoeling alleen maar groter. Gelukkig is 
Sliedrecht langs een rivier gesitueerd. Je zou denken dat een verkoelende sprong in het 
water zo gepiept is. Echter, niets is minder waar. Eigenlijk kunnen we wel concluderen dat 
het niet mogelijk is. Maar toch wil ik een oproep doen aan de wethouder om hier serieus 
naar te kijken en deze oproep doe ik namens Sven Huijzer. Deze moedige jongeman heeft 
ons benaderd met de vraag of we dit kunnen vragen. Het moet toch ergens mogelijk zijn 
in Sliedrecht. Als tweede aanvullend hierop: Sliedrecht kent tegenwoordig een 
waterberging. Kan deze waterberging voor meerdere doeleinden worden gebruikt, zoals 
een zwemlocatie? Of de plas ter hoogte van de kruising Parallelweg/Ringersstraat en dit 
dan ten noorden van de spoorlijn? Voorzitter, zou de wethouder dit mee kunnen nemen in 
de uitwerking van de Recreatievisie? Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan de heer Verheul van PRO 
Sliedrecht.

De heer Verheul Voorzitter, wij zetten dezelfde lijn tijdens de oordeelsvormende 
vergadering voort. We vinden het geen visie, maar een analyse. Het is zwak en 
oppervlakkig; het had wat spannender en scherper gemogen en hier had werkelijk elke 
naam van elke gemeente boven kunnen staan. Dit heeft geen betrekking op ons en geeft 
blijk van weinig ambitie op dit vlak. Wij zullen ook niet instemmen hiermee.
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De voorzitter Dank u wel voor deze inbreng. Tenslotte is het woord aan de heer 
Jongeneel van Slydregt.NU.

De heer Jongeneel Bedankt, voorzitter. Dit is onze eerste inbreng op dit punt omdat we 
er de vorige keer niet bij waren. Ja, we vinden het een mooie startnotitie. Er worden geen 
deuren dichtgegooid; alles ligt open. Alleen hebben we daar wel partners voor nodig die 
met ons gaan samenwerken. Dat de zondag ook open staat en dat er echt naar wordt 
gekeken en wordt genoemd als een kans, daar zijn we heel erg blij om. Daarom hebben 
we samen met de VVD een amendement gemaakt. Dan hoop ik dat het aangenomen 
wordt. Wij willen juist collectief in Sliedrecht dat men zelf bepaalt wat 

men doet op zondag; laat het niet aan bepaalde groeperingen over die het anderen 
oplegt. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter Dank u wel. Er is nog een vraag van de heer Van Wijngaarden. Nee, toch 
niet? De heer Torun heeft nog een vraag aan de heer Jongeneel. Gaat uw gang.

De heer Torun Voorzitter, dank u wel. Wij hebben ook een hele korte woordvoering.

De voorzitter Oh, een woordvoering, excuus. Gaat uw gang.

De heer Torun In de Recreatievisie, het verslag, is ook duidelijk gemaakt dat Sliedrecht 
heel veel kansen heeft en ideeën heeft voor recreatie en toerisme. We hebben bij de 
afgelopen oordeelsvormende vergadering al duidelijk aangegeven dat wij er mee kunnen 
instemmen. Wat betreft de amendementen: het amendement van SGP-ChristenUnie, 
daarmee kunnen we instemmen. Dat moge duidelijk zijn. Met het amendement van de 
VVD kunnen we helaas niet instemmen omdat daar coalitieafspraken zijn gemaakt. Dus 
dat is voor ons zo besloten.

De voorzitter Dank u wel voor uw inbreng. Dan denk ik dat we aan het einde van de 
eerste termijn van de raad gekomen zijn. Dan nodig ik de wethouder, de heer Goverde 
uit. Oh, toch nog, de heer Van Wijngaarden. Ik heb wat over het hoofd gezien?

De heer Van Wijngaarden Ik wil aan het eind van de eerste termijn even reageren op de 
inbreng van de andere fracties en dan met name het aangekondigde amendement van 
de SGP-ChristenUnie.

De voorzitter Als u dat kort wilt doen, heel graag.

De heer Van Wijngaarden Dat kan zeker. Ik heb in mijn betoog aangegeven dat wij ons 
juist heel erg kunnen vinden in de bewoording dat het de raad aan lef ontbreekt en dat 
we daardoor grote kansen hebben gemist in het verleden. We hoeven maar naar een 
Avonturenboerderij Molenwaard te kijken om daar getuige van te zijn. Voorzitter, dat is 
slechts één voorbeeld. Goed, niet al te veel andere woorden aan vuil maken. Nog een 
andere reden waarom we niet met het amendement mee kunnen gaan is dat het volgens 
mij een slotanalyse betreft van een onafhankelijk bureau, Bureau voor Ruimte en Vrijheid. 
Ik vind het erg ongemakkelijk dat wij als raad met zo enorm veel boter op ons hoofd dan 
een dergelijk amendement in gaan voeren, dus daarom zullen we dat zeker niet steunen. 
Ik zou zeggen: omarm de woorden van dat bureau en ga daar niet zo met een grote 
mond tegenin. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel. Daarmee zijn we wel gekomen aan het einde van de eerste 
termijn van de raad. Dan stel ik voor dat we eerst het woord geven aan het college. De 
heer Goverde, ik nodig u uit.
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Wethouder Goverde Voorzitter, dank. Zoals ik al in de beeldvormende en de 
oordeelsvormende vergadering heb gesteld, is deze Recreatievisie een heldere analyse 
van de situatie en ook vooral van de wensen in onze gemeente. Er is dankbaar gebruik 
gemaakt van de veelheid aan opmerkingen en suggesties die door de inwoners zijn 
geleverd in de inwonersenquête die is gehouden in de aanloop naar de Omgevingsvisie. 
Een duidelijke conclusie is toch dat het aanbod aan recreatie en toerisme van beperkte 
omvang is ten opzichte van het omliggend gebied, maar tegelijk is dit ook een kans. 
Sliedrecht bevat veel moois dat verhoudingsgewijs door te weinig mensen wordt gezien 
en ook wordt gevonden, wordt opgemerkt. Ik merk nog maar even op dat ik toevallig 
afgelopen week de monumentenbordjes heb mogen uitreiken die we op onze Rijks- en 
dadelijk ook gemeentelijke monumenten gaan bevestigen. Maar niet alleen die bordjes, 
maar ook gewoon een stuk toelichting erbij, zodat het aantrekkelijk wordt voor een 
bezoeker. De beleefbaarheid van Sliedrecht vergroten: dat is het centrale punt in de 
voorgestelde verbeterstrategie in deze visie. De beleefbaarheid en zichtbaarheid hoeft in 
eerste instantie niet eens in hele grote dingen te zitten. Dat kunnen ook 

gewoon al zaken zijn die je laaghangend fruit kan noemen. U heeft daar overigens ook 
zelf al in de oordeelsvormende vergadering heel veel opmerkingen over gemaakt van wat 
er in een uitvoeringsprogramma mee zou kunnen, waarvoor dank. Dat nemen we ook 
mee. Of het nou gaat om de wat grotere zaken, van: kan er meer verblijfsrecreatie 
komen, is er ruimte voor een hotel of een B&B, of gaat het om zaken waar ook de 
Kinderraad mee komt zoals een baggerspeeltuin, in het verleden al, of zoals recent op 
onze tafel lag: het inrichten van een pumptrackbaan - dat zijn wat mij betreft allemaal 
zaken die in een uitvoeringsprogramma thuishoren. Dat programma gaan we opstellen, 
samen met de partners in het dorp. Realisatie van de grotere plannen: ook dat moet een 
plek krijgen in de nog vast te stellen Omgevingsvisie, waarvoor deze Recreatievisie dus 
wel één van de bouwstenen is. Voorzitter, dan kom ik bij het amendement, als ik daarop 
gelijk mag reageren als u mij toestaat, van de SGP-ChristenUnie. Geen bezwaar om dit 
toe te voegen als men dit wenst. Het punt is niettemin slechts verwoord zoals het uit de 
vele opmerkingen is gehaald van de inwoners. Zoals de heer Paas al aangeeft, voorzitter, 
hebben we een verbeterende stap als raad en college ook al gezet door Koers 2030 aan 
te nemen waarin ook een aantal van de ambities op dit vlak staan. Voorzitter, dan kom ik 
bij de motie van de VVD. Ik constateer natuurlijk ook dat dit punt wordt genoemd als één 
van de mogelijke verbeterpunten in Sliedrecht. Niettemin, onze analyse is het dat dit nou 
niet het kardinale punt is op het vlak van recreatie en toerisme. Dat zal het niet al te zeer 
belemmeren. Sterker nog: zondagsopening gaat over winkeltijden en niet over een ander 
type recreatieve voorzieningen. En terzijde: volgende week wordt de raad het onderzoek 
gepresenteerd naar winkeltijden en ik zou de discussie vooral daar willen laten.

De voorzitter De heer Van Wijngaarden heeft een interruptie.

De heer Van Wijngaarden Voorzitter, een hele kleine wijziging op de woorden van de 
wethouder. Want hij heeft het over een, hoe noemde hij dat? Nou goed, ik ben de 
woorden kwijt. Excuses. Het was zoveel onzin, ik kom er niet uit.

De voorzitter Mocht u hem later nog hebben... De heer Jongeneel heeft een interruptie.

De heer Jongeneel Ik hoorde de wethouder duidelijk zeggen, voorzitter, dat bij het 
amendement van de SGP-ChristenUnie de bevolking was meegenomen. Maar de 
zondagsrust - er is een heel groot gedeelte van de bevolking van Sliedrecht die dat wel 
wil, dat het gewoon opengaat. Wat is dat voor onzin? Er wordt altijd naar één partij 
gekeken in deze raad. Er is een hele grote groep in Sliedrecht, die wil gewoon lucht. Lucht 
om te recreëren, lucht om te ondernemen. Luister daar een keer naar. Sta er voor open, 
alstublieft.

263



De voorzitter De heer Goverde.

Wethouder Goverde Voorzitter, ik heb net al aangegeven dat het ontwikkelen van 
recreatieve voorzieningen niet zozeer gaat over zondagsrust. Daar hoeft geen 
belemmering in te zijn om dat van een impuls te voorzien. Voorzitter, daar laat ik het bij 
op dit moment.

De voorzitter De heer Van Wijngaarden heeft zijn punt hervonden.

De heer Van Wijngaarden Voorzitter, het gaat er om dat er in het stuk niet wordt 
gesproken over een verbeterpunt, maar het wordt genoemd als een zwak punt. Dus dat is 
iets wat verbeterd moet worden, want het is zwak op dit moment. 

De voorzitter De heer Goverde.

Wethouder Goverde Voorzitter, zoals er nog een hele reeks wat zwakke punten staan en 
die gaan we oppakken in een verbeterstrategie. Maar daarbij is het zondagsverhaal geen 
prioriteit en zoals ik u net 

opnieuw aangaf: het versterken van de recreatieve voorzieningen en initiatieven 
honoreren, daar hoeft de Winkeltijdenwet zoals die hier op dit moment geldt, geen enkele 
belemmering in te zijn.

De voorzitter Dank u wel. We gaan naar de raad in de tweede termijn. De heer 
Jongeneel heeft behoefte aan een tweede termijn, maar ik ga even het rijtje af, want de 
heer Van Wijngaarden was de eerste. Behoefte aan een tweede termijn, meneer Van 
Wijngaarden? Dat is niet het geval. Meneer Paas behoefte aan een tweede termijn? Dat is 
niet het geval. De heer Den Besten behoefte? Ja, die heeft behoefte. Gaat uw gang.

De heer Den Besten Dank u wel, voorzitter. Ik moet nog even reageren op het 
amendement en de motie. Het amendement, dat kunnen wij steunen. De motie vinden 
wij wat prematuur, want volgende week gaan we het er over hebben met het 
koopstromenonderzoek. Daar zullen we waarschijnlijk gepresenteerd krijgen wat de 
zojuist door de heer Jongeneel genoemde ondernemers belangrijk vinden en ik wil daar 
graag even op wachten.

De voorzitter Dat is niet het Koopstromenonderzoek, overigens, maar een onderzoek 
onder de inwoners en ook ondernemers van Sliedrecht. Het Winkeltijdenonderzoek, ja. De 
heer Den Besten was aan het woord en de heer Van Wijngaarden heeft een interruptie bij 
de heer Den Besten.

De heer Van Wijngaarden Ja, volgende week, dat is natuurlijk hartstikke leuk, of over 
twee weken wanneer we het daar over gaan hebben, maar daar gaat het nu natuurlijk 
niet over. De motie roept ook daadwerkelijk op om recreatie mogelijk te maken op 
zondag. En dat er nu wordt gezegd dat dat wel mogelijk is - ik kan u herinneren aan 
Bevrijdingsdag twee, drie jaar geleden. Ik weet niet of u dat hier gevierd heeft in 
Sliedrecht? Ik niet.

De voorzitter De heer Den Besten.

De heer Den Besten Dat is denk ik een vraag die aan mij wordt gesteld, of ik 
Bevrijdingsdag heb gevierd. Ik denk niet op dezelfde manier zoals u dat heeft gevierd, 
meneer Van Wijngaarden.
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De voorzitter We zullen het daar even bij laten, denk ik. Dan kijk ik naar meneer 
Verheul. Heeft u behoefte aan een tweede termijn?

De heer Verheul Voorzitter, niet zozeer een tweede termijn. Ik kan wel wat duidelijkheid 
geven over de stemming van PRO Sliedrecht. Het amendement van de SGP-ChristenUnie 
gaan we niet steunen omdat het voor ons niets bijvoegt voor het raadsbesluit, want daar 
gaan we namelijk ook tegen stemmen. De motie van de VVD gaan wij steunen.

De voorzitter Dank u wel. Allereerst de heer Jongeneel. Behoefte aan een tweede 
termijn?

De heer Jongeneel Jazeker, voorzitter. Wij gaan het amendement van de SGP-
ChristenUnie zeker niet steunen. Wij steunen natuurlijk wel de motie van de VVD; die 
hebben we samen gemaakt. En het rapport wat nu op tafel ligt, ja - ik heb nu iedereen 
gehoord. Ik snap hoe PRO Sliedrecht er in staat, inmiddels. Dit rapport gaat gewoon de la 
in en we gaan het er nooit meer over hebben. Hier hebben we helemaal niks aan. Het is 
gewoon zonde dat het gemaakt is, maar er zitten hier partijen in de raad die niks willen, 
dus ja, het is zonde van de tijd geweest.

De voorzitter Dank u wel. Tenslotte gaan we naar de heer Torun en dan nog de heer De 
Munck.

De heer Torun Voorzitter, in de eerste termijn hebben we al aangegeven: De motie 
zullen we niet steunen en het amendement van de SGP-ChristenUnie zullen we wel 
steunen, want we vinden dat de gemeenteraad gaat over de zorgvuldige afwegingen. En 
lef tonen is bij ons dus ook niet van toepassing in zo’n Recreatievisie.

De voorzitter Dank u wel. En tenslotte de heer De Munck.

De heer De Munck De gedachte van de SGP-ChristenUnie dat de raad zijn werk niet zou 
hebben gedaan en dat dat gecorrigeerd moet worden: misschien is het wel een correcte 
vaststelling in het rapport. Dus wij gaan die motie, of amendement volgens mij was het, 
gaan we niet steunen. Het andere, daar zit ik wel mee in de knoop. Het mag bekend 
geacht worden dat D66 ronduit voorstander is van openingstijden voor allen op alle 
dagen van de week. En toch zit ik hier even in een dubbel verhaal. Want ik weet dat er 
een coalitiemeerderheid op dit moment is, dus je kent eigenlijk de uitslag op dit moment 
al van wat er uit gaat komen. We lopen nu het risico dat door een herbevestiging van de 
zondagsrust, laat ik het maar even zo zeggen, dat de Recreatievisie onderuit gehaald 
wordt. Er staat in de Recreatievisie overduidelijk dat het een zwaktepunt is. Nou, laten we 
dat dan even als onderlegger nemen en dat ding niet in de la leggen, maar volgend jaar 
met de coalitieonderhandelingen bovenop de stapel leggen. En dan staat daar geen 
puntkomma achter van ‘we hebben hem vorig jaar afgewezen op grond van de 
zondagsrust’. Nee, vergeet dat even. Dus ik zou niet voorstemmen nu - dat klinkt heel 
raar, maar ik zou niet meegaan met de partijen die op dit moment zeggen: ‘we willen het 
per direct veranderd hebben’ omdat dat een kansloze operatie is. Ik zou zeggen: laten we 
dit rapport, hoe beperkt het ook is, maar de wethouder heeft in de oordeelsvormende 
vergadering gezegd, alle suggesties die u me geeft ga ik straks in het uitvoeringsplan  
echt mee aan de gang, dat horen we eind van dit jaar, dus er is ruimte tot ontwikkeling. 
Ruimte ook tot ontwikkeling op de zondag, want dat zegt het rapport ook. Pas daarna 
komt of nou wel of niet die winkels op zondag open gaan. Maar dat is een hele andere 
discussie als de discussie waar het nu over gaat. De discussie waar ik van denk: recreatie 
is te beperkt, moet veel breder worden. Dat zegt dit rapport, dus de visie is goed. Wat in 
de visie staat over de zondagsopenstelling is ook een correcte opvatting en wat er staat, 
dat de raad niet voldoende ingebracht heeft tot op heden is ook correct, maar de raad 
krijgt dit najaar zijn werk en de conclusies in dit rapport komen volgend jaar boven op de 
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tafel bij de coalitieonderhandelingen. En ik hoop dan maar dat we dan tot een andere 
conclusie komen. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel. Daarmee zijn we gekomen aan het einde van de tweede 
termijn van de raad. Even kijkend naar het college: de heer Goverde heeft geen behoefte 
om daar nog op te reageren en er zijn ook geen expliciete vragen meer aan u gesteld, 
geloof ik. Dan kunnen wij overgaan tot stemming. Ik vraag u namens de griffier om rustig 
te stemmen, het is al wat later op de avond, zodat we geen fouten maken. Dan breng ik 
allereerst het amendement onder A16.1 in stemming, het amendement van de SGP-
ChristenUnie. Wie is daar voor? Dat is de fractie van de SGP-ChristenUnie, dat is de 
fractie van het CDA en de fractie van de PvdA; daarmee is het aangenomen. 
Dan gaan wij stemmen over het gewijzigde raadsbesluit, de gewijzigde Recreatievisie en 
stellen we die vast. Dan wil ik u vragen: wie is er tegen? Wie is tegen dit besluit? Dat is de 
fractie van PRO Sliedrecht en daarmee is het besluit aangenomen. Aldus besloten. Dank u 
wel. Dan gaan we naar de motie onder M16.1, de motie van de fracties van VVD en 
Slydregt.NU. Wie is er voor deze motie? Dat zijn de fracties van Slydregt.NU, de VVD en 
PRO Sliedrecht en daarmee is de motie verworpen. Dank u wel. 

17. DEBATSTUK - FYS - ONDERHOUDSBELEID VASTGOED 2021-2030 EN 
BEHEERPLAN ONDERHOUD VASTGOED 2021-2024
De voorzitter Dan gaan wij door naar agendapunt 17. Dat is het onderhoudsbeleid 
vastgoed 2021-2030 en het beheerplan onderhoud vastgoed 2021-2024. Er is gevraagd 
om daar een debatstuk van te maken. Ik kijk even wie daarover het woord wenst. Dat is 
allereerst de heer Visser van de SGP-ChristenUnie-fractie. Ik zie geen andere 
woordvoerders, dus dan is aan u het woord, meneer Visser.

De heer Visser Dank u wel, voorzitter. Het zijn vier A-viertjes, dus zet u schrap, maar ik 
heb hem wat ingekort. Ik vond het vorige week best wel een lastig debat en daarom zal ik 
het vanavond ook echt kort houden. Zoals in de nota Vastgoedbeleid is aangegeven, is 
het onderhoudsbeleid onderdeel van het vastgoedbeleid en eigenlijk is het dus gek dat 
we vandaag het onderhoudsbeleid vaststellen. Laat 

ik het heel praktisch maken: vandaag doen we net of dat we de twee brede scholen op 
korte termijn gaan verkopen of slopen en gaan we ze alleen maar wind- en waterdicht 
houden, maar, schoolbesturen - voor zover ze nog meeluisteren; ik verwacht het niet - 
wees gerust: ik denk dat we in het najaar zullen besluiten dat dat geen goed plan is. Met 
een mooie zomer voor de boeg waarin de scholen toch vakantie vieren, moeten we het er 
maar op wagen. Dat het onderhoudsbeleid niet op orde was - nu weer wat serieuzer - dat 
het ons veel extra geld gekost heeft, dat er een flink bedrag nodig is om het in orde te 
maken, dat staat voor ons vast. De reden waarom we vanavond een besluit moeten 
nemen is simpelweg omdat het van de accountant moet. Dat betekent niet dat het werk 
wat er aan besteed is om het onderhoudsbeleid en beheer op orde te brengen wat ons 
betreft als nutteloos te beschouwen is. Zeker niet. Wat de fractie van de SGP-
ChristenUnie betreft gaat het vastgoedbeleid echter vóór onderhoudsbeleid en is een 
inhoudelijke discussie over de financiële consequenties alleen nuttig of zinvol als dit in 
samenhang wordt behandeld. Dat is wat ik in ieder geval, wat wij ingezien hebben na het 
debat van vorige week. Dank aan portefeuillehouder Goverde voor de toelichting naar 
aanleiding van de toezegging. Goed om te horen dat in de voorbereiding voor de nota 
Vastgoedbeleid bredere aspecten uitgewerkt worden dan uitsluitend de conditiescore, 
zoals nu vermeld is. Wij gaan als fractie vanavond instemmen en zien daarbij vooral uit 
naar het voorstel voor het nieuwe vast te stellen vastgoedbeleid komend jaar. Ook wij 
doen vanavond een toezegging, namelijk dat het waarschijnlijk is dat het een heel ander 
financieel beeld oplevert als we in het komend najaar, bij leven en welzijn, de zaak op 
inhoud zullen gaan beoordelen. Dank u wel.
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De voorzitter Dank u wel, meneer Visser. Wenst één van de raadsleden nog het woord? 
Dat is niet het geval. Dan gaan wij over naar het college en ik geef graag het woord aan 
de heer Goverde.

Wethouder Goverde Voorzitter, dank. Ik dank de heer Visser voor zijn eerste termijn. Ik 
heb eigenlijk geen bijzondere vragen gehoord. Toch zou ik naar aanleiding van de 
opmerking van de heer Visser op één ding willen reageren. Dat is dat het toch evident is 
dat onderwijsvesting niet valt onder het vastgoed waarover wij het hier hebben. Daar 
hebben we het integraal huisvestingsplan onderwijs voor en bij wet is geregeld dat 
gemeenten weliswaar voor realisatie moeten zorgen van onderwijshuisvesting, maar dat 
na overdracht, zoals in Sliedrecht beleid is, het onderhoud de verantwoordelijkheid van 
de schoolbesturen is. De opmerking dat vernieuwd vastgoedbeleid vooraf zou moeten 
gaan aan onderhoudsbeleid is op zichzelf natuurlijk deels terecht, maar dat laat onverlet 
dat we nu als onderleggers de meerjaren onderhoudsprogramma’s hebben van de 
gebouwen die we nu hebben en die we nu ook willen houden en waarvan de functie is 
zoals die is. Met andere woorden: wat er ook door de herijking op de regels voor vastgoed 
komt, het nu vast te stellen onderhoudsbeleid en het bijbehorende beheerplan maakt 
juist dat we weer voldoende onderhoud kunnen plegen, gaan plegen en ook al aan het 
plegen zijn aan onze kernportefeuille. Keuzes naar de toekomst over het hebben en ook 
onderhouden, houden en onderhouden, daar is straks in het vernieuwde vastgoedbeleid 
natuurlijk ruimte voor. Of dat overigens een heel ander financieel beeld oplevert, daar wil 
ik niet op vooruit lopen. Voorzitter, daar wou ik het bij laten.

De voorzitter Dank u wel. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het 
geval. Dan kunnen we overgaan tot stemming. (…) Sorry, meneer Jongeneel, u wilt nog 
het woord voeren.

De heer Jongeneel Ik wil graag een stemverklaring afleggen. 

De voorzitter Gaat uw gang. 

De heer Jongeneel Bedankt, voorzitter. We stemmen voor dit raadsvoorstel. We willen 
wel even iets meegeven. We hopen wel dat er wat vastgoed de komende jaren wordt 
afgestoten. Dat was het, voorzitter.

De voorzitter Dank u wel. Andere fracties behoefte aan een stemverklaring vooraf? Dat 
is niet het geval. Dan brengen we het besluit in stemming. Wie is er tegen het 
voorliggende besluit? Dat is niemand en daarmee is het besluit met algemene stemmen 
aangenomen. Dank u wel. 

19. SLUITING
De voorzitter Daarmee zijn we gekomen bij het laatste agendapunt, dat is de sluiting en 
het is 23.19 uur. Ik dank u allen zeer. We hebben een lange vergadering gehad met veel 
agendapunten, veel besluiten. Er blijft er nog eentje liggen tot 13 juli; dat geldt evenzeer 
voor de jaarrekening. Dan komen we daar op terug. Ik complementeer u voor het feit dat 
we dit op deze manier hebben kunnen afronden en in relatief korte tijd veel onderwerpen 
hebben besproken. Fijn dat u ook allemaal ook thuis meegekeken heeft, of hier op de 
tribune. Het was weer mogelijk om als publiek op de tribune te zitten; dat is plezierig. En 
aangezien we een jarige in ons midden hebben, maar ook een burgerraadslid nodig ik u 
van harte uit, als u dat nog volhoudt, om nog even een drankje te blijven drinken en wat 
lekkers erbij, zodat we deze dag op een plezierige manier kunnen afsluiten. Maar mocht u 
al naar huis gaan, wens ik u ook een goede nachtrust en graag tot ziens. De vergadering 
is gesloten. 

267



Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht 
op 28 september 2021.

De griffier, De voorzitter,

mr. R.P.A. van Aalst mr. drs. J.M. de Vries
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