
Besluitenlijst Oordeelsvormende vergadering gemeenteraad Sliedrecht op 
dinsdag 23 maart 2021

SGP-ChristenUnie
1 C. Ippel raadslid
2 A.W. de Mul-Donker raadslid
3 F.A. Mulder raadslid
4 J.H. Oostrom raadslid
5 J.C. Paas fractievoorzitt

er
6 A.T. Spruijt raadslid
7 J.H. Visser raadslid

J.J. Ligthart-de Bruin burgerraadsli
d

PRO Sliedrecht
1 W.H. Blanken raadslid
2 T.W. Pauw raadslid
3 G. Safai Pour raadslid
4 M.T. Stam-Smeets raadslid
5 M. Verheul fractievoorzitt

er
R.C. Penning burgerraadsli

d
C. Verheul burgerraadsli

d
PvdA

1 B. van der Plas fractievoorzitt
er

2 G. Torun raadslid
E. Gruppen burgerraadsli

d
CDA

1 A.L. den Besten raadslid
2 F.J. Dunsbergen fractievoorzitt

er
3 V.E. Prins raadslid

J.L. de Vries burgerraadsli
d

VVD
1 R. Bijderwieden fractievoorzitt

er
2 S. van Wijngaarden raadslid voorzitter

T.E. de Ruiter-van den Dool burgerraadsli
d

Slydregt.NU
1 M.J.H. Jongeneel fractievoorzitt
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er
G.P. Jongeneel burgerraadsli

d
B. Brandwijk burgerraadsli

d
D66

1 R.B. de Munck fractievoorzitt
er

M.L.P.M. Bouwmans burgerraadsli
d

S.J. de Rooij burgerraadsli
d

College B&W
D.R. van der Borg burgemeester
T.A. Spek wethouder
P. Vat wethouder
E.P.E. Goverde wethouder
Griffie
H.M. Vos - Hulleman Plv. griffier

1. Opening
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering.

2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde 

onderwerpen
Er zijn geen insprekers voor deze oordeelsvormende vergadering.

3. Vaststellen agenda
 Vastgesteld.

4. Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering 16 maart 

2021
Vastgesteld.

5. Mondelinge vragen (artikel 38 vragen)
Geen aanmeldingen voor mondelinge vragen.

6. Ingekomen stukken
Geen vragen en/of opmerkingen over de ingekomen stukken.

7. Mededelingen portefeuillehouders
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Geen mededelingen vanuit de portefeuillehouders.

8. Mededelingen van de vertegenwoordigers in de 

gemeenschappelijke regelingen
Mededeling wethouder Spek over Stedin. De wethouder geeft een update over 

de situatie bij Stedin en de eerder aangekondigde aanvraag voor een 

kapitaalinjectie die bij Stedin in voorbereiding is.

9. SOC – Wijziging Verordening beschermd wonen en opvang

Portefeuillehouder: Vat

Besluit

1.Het wijzigingsbesluit van de verordening Beschermd wonen en 

opvang vast te stellen.
Woordvoering: Brandwijk – Blanken

Dit voorstel mag naar de besluitvormende raad van 30 maart 2021  als 

Hamerstuk met stemverklaring.

10. BES – Uitgangspuntennotitie service-gemeente Dordrecht voor 
bedrijfsvoering

Portefeuillehouder: Spek
In het concept raadsvoorstel is aangegeven dat het voorstel een fatale termijn 

kent. Het college van Dordrecht heeft verzocht uiterlijk 1 april 2021 de 

Uitgangspuntennotitie te behandelen in de raad.

Besluit

1.Kennis te nemen van de 

'Uitgangspuntennotitie toekomstige 

samenwerking Drechtstedengemeenten' van de 

gemeente Dordrecht (bijlage 1).

2.In te stemmen met de Sliedrechtse kaders voor de 

voorgenomen transitie van de bedrijfsvoeringstaken van 

de GR Drechtsteden naar service-gemeente Dordrecht 

(bijlage 2).

3.Kennis nemen van de 'voorwaardelijke instemmingsbrief' aan 
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het college van gemeente Dordrecht waarin een reactie wordt 

gegeven op de Uitgangspuntennotitie en waarin de Sliedrechtse 

kaders voor de transitie naar een service-gemeente voor de 

bedrijfsvoering zijn opgenomen (bijlage 3).

Woordvoering:  Dunsbergen – G.P. Jongeneel – Pauw – Bijderwieden – Paas – 

Van der Plas

Toezeggi

ng 1 

Spek

De wethouder zeg toe beslispunt 3 te willen wijzigen in 

"instemmen met". Indien dat niet zou kunnen zegt de wethouder 

toe - de brief bij beslispunt 3 te wijzigen - als het college daartoe 

wordt opgeroepen door middel van een motie. 
Toezeggi

ng 2 

Spek

De wethouder zegt toe de penvoerder van Dordrecht om een 

reactie op de brief te vragen.

Dit voorstel mag naar de besluitvormende raad van 30 maart 2021  als

Debatstuk

11.
Sluiting om 22.10 uur
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