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Besluitenlijst digitale oordeelsvormende vergadering gemeenteraad Sliedrecht op 
dinsdag 16 februari en woensdag 17 februari 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 fractievoorzitter  
6 A.T. Spruijt raadslid Afmelding 17feb  
7 J.H. Visser raadslid 16feb voorzitter 
 J.J. Ligthart-de Bruin burgerraadslid  
 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 fractievoorzitter  
 R.C. Penning burgerraadslid  
 C. Verheul burgerraadslid  
 PvdA   
1 B. van der Plas fractievoorzitter  
2 G. Torun raadslid Afmelding 16en17feb 
 E. Gruppen burgerraadslid  
 J.C. Keesmaat burgerraadslid  
 CDA   
1 A.L. den Besten raadslid  
2 F.J. Dunsbergen fractievoorzitter  
3 V.E. Prins raadslid  
 J.L. de Vries burgerraadslid  
 VVD   
1 R. Bijderwieden fractievoorzitter 

 

2 S. van Wijngaarden raadslid 17feb voorzitter 
 T.E. de Ruiter-van den Dool burgerraadslid  
 Slydregt.NU   
1 M.J.H. Jongeneel fractievoorzitter  
 G.P. Jongeneel burgerraadslid  
 B. Brandwijk burgerraadslid  
 D66    
1 R.B. de Munck fractievoorzitter  
 M.L.P.M. Bouwmans burgerraadslid  
 S.J. de Rooij burgerraadslid  
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 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 

Er is een afmelding van de heer Torun. 

 

2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde 

onderwerpen 

Er zijn geen insprekers voor deze oordeelsvormende vergadering. 

 

3. Vaststellen agenda 

 De agenda is  vastgesteld. 

 

4. Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering 19 januari 2021 

Er zijn geen opmerkingen binnengekomen bij de griffier. 

De besluitenlijst is vastgesteld 

 

5. Mondelinge vragen (artikel 38 vragen) 

Er zijn geen aanmeldingen voor mondelinge vragen. 

 

6. Ingekomen stukken 

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over de ingekomen stukken? 

 

7. Mededelingen portefeuillehouders 
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Mededeling wethouder Vat over de toeslagenaffaire en in het bijzonder ten aanzien 

van Sliedrecht. 

 

8. Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke 

regelingen 

Er zijn geen aanmelding van  de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

9. SOC. Lokaal uitvoeringsplan Nieuwe Wet inburgering 

 Portefeuillehouder: Vat 

Dit agendapunt is doorgeschoven uit de vergadering van 19 januari 2021. 

 

Besluit 

In te stemmen met het uitgangspunt om de Nieuwe Wet Inburgering vorm 

te geven binnen de bestaande middelen voor inburgering en de 

aanvullende rijksbijdrage. 

 

Woordvoering:  

De Vries – De Mul-Donker - Gruppen – Van Wijngaarden – M.J.H. Jongeneel – Stam-

Smeets – De Munck 

 

Toezegging: 

PH Vat zegt toe een rondetafelgesprek te organiseren over één jaar  houdende ook 

een evaluatie. Uiteraard via de agendacommissie. 

 

Dit voorstel mag naar de besluitvormende raad van 9 maart 2021 als Debatstuk. 

 

10. SOC – Suppletie NGE 

 Portefeuillehouder: Vat 

 

Besluit 
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1. Een suppletie-uitkering van € 13.609,- aan te vragen bij het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

 

 

Woordvoering:  Geen 

 

Dit voorstel mag naar de besluitvormende raad van 9 maart 2021 als Hamerstuk  

 

11. SOC – Jeugdwelzijnsbeleid 2021-2025 

 Portefeuillehouder: Vat 

  

Besluit 

1. Het jeugdwelzijnsbeleid 2021-2025 vast te stellen 
 

 

 

Woordvoering: Den Besten – Oostrom – Gruppen – Van Wijngaarden – Brandwijk – 

Blanken –  De Munck 

 

 

Dit voorstel mag naar de besluitvormende raad van 9 maart 2021  als Hamerstuk 

met stemverklaring 

 

 
12. FYS – Vaststelling Bestemmingsplan Fietspad Craijensteijn 

 Portefeuillehouder: Spek 

 

 

Besluit 

1. de 'Nota van beantwoording ontwerpbestemmingsplan Fietspad Craijensteijn, 

Sliedrecht' (incl. de staat van wijzigingen) vast te stellen; 
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2. het bestemmingsplan 'Fietspad Craijensteijn, Sliedrecht', bestaande uit de 

geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0610.bpFietspdCraijenstn-3001 gewijzigd vast te stellen. 

 

Woordvoering: Prins – Keesmaat – Bijderwieden – G.P. Jongeneel – Stam-Smeets – 

De Munck  

 

Dit voorstel mag naar de besluitvormende raad van 9 maart 2021  als Hamerstuk  

met stemverklaring. 

 

 

13. Schorsing 

  

 Om 22.02 uur schorsing tot woensdag 17 februari 2021 - 20.00 uur. 

 

14. Heropening door voorzitter S. van Wijngaarden 

  

Heropening om 20.00 uur. 
 

15. FYS – Renovatie en exploitatie Stationsweg 4 (Elektra-gebouw) 

 Portefeuillehouder: Goverde 

Gewijzigd RV en RB en begrotingswijziging aan de stukken toegevoegd op 12feb21. 

 

Besluit 

1. Een krediet te voteren van 1,8 miljoen euro voor het renoveren van de 

binnen- en de buitenzijde van Stationsweg 4 (gebouw Elektra), waarmee ook 

een verduurzamingsslag wordt gemaakt en waarmee de accommodatie 

beter geschikt wordt gemaakt voor een breder maatschappelijke gebruik. 

2. Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijziging ten 

behoeve van het benodigde investeringskrediet 

 

Woordvoering: De Munck – Brandwijk – Penning – Van der Plas – Bijderwieden – 

Visser - Dunsbergen 
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Toezeggingen: 

1. De PH zegt toe op enig moment met een uitgebreide begroting te komen en 

een plan hoe het gebouw eruit gaat zien. En dit voor de eerste spijker 

geslagen wordt. 

 

2. De PH informeert de raad op het moment dat er op hoofdlijnen afspraken met 

SOJS zijn gemaakt over hoe de gemeente grip houdt op de voortgang en 

beheer in de toekomst.  

 
 

Dit voorstel mag naar de besluitvormende raad van 9 maart 2021  als Debatstuk 

 

16. BES – Voorbereidingskrediet bestuurlijke en ambtelijke huisvesting 

 Portefeuillehouder: Goverde 

 

Besluit 

 

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet 

van €136.000,- voor de werkzaamheden voor een plan ten behoeve van de 

bestuurlijke en ambtelijke huisvesting. 

2. Het beschikbaar te stellen budget te dekken uit de stelpost kapitaallasten. 

3. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

 

 

Woordvoering:   De Vries – Mulder – Bijderwieden – Van der Plas – Pauw – M.J.H. 

Jongeneel – De Munck 

 

Toezeggingen: 
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Goverde: 

De PH zal de raad informeren over de verdere uitgangspunten,  fasering en 

prioritering in het project. 

 

Dit voorstel mag naar de besluitvormende raad van 9 maart 2021 als Debatstuk 

 
17. Sluiting 

  

Sluiting om 23.23 uur 
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