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Besluitenlijst  
Oordeelsvormende vergadering gemeenteraad Sliedrecht   
Dinsdag 23 november 2021    

 
Voorzitter: T.W. Pauw  
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 
 
Afmelding van mevrouw Safai Pour, De Mul-Donker en de heer Mulder. 
 

2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen 

De heer Tom Pauw, secretaris van de Voetbalvereniging Sliedrecht, spreekt in met 
betrekking tot agendapunt 11, Ruimtelijk en financieel kader Sliedrecht Buiten. 
 

3. Vaststellen agenda 

 De agenda is ongewijzigd vastgesteld.   

 
4. Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 16 november 2021 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.  
 

5. Mondelinge vragen (artikel 38 vragen) 

Er zijn geen aanmeldingen voor het stellen van mondelinge vragen. 

 

6. Ingekomen stukken 

Geen vragen en/of opmerkingen over de ingekomen stukken 

 
7. Mededelingen portefeuillehouders 

Burgemeester De Vries spreekt over de ontwikkelingen van het Coronavirus en spreekt 
daarbij zijn bezorgdheid uit over de situatie in Sliedrecht.  
 
De heer Spek heeft een mededeling naar aanleiding van de aandeelhoudersvergadering 
van Oasen. De precariobelasting die Oasen niet hoeft te betalen komt 100% ten goede 
van de inwoners.  
 

8. Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen 

Geen mededelingen vanuit de vertegenwoordigers in de GR aangekondigd bij de griffier. 

 

9. SOC – Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2022 

 Portefeuillehouder: Vat  

Woordvoering: Kraaijeveld – Dubbeldam – Brandwijk – Blanken  
 
Dit voorstel mag naar de besluitvormende vergadering van 14 december 2021 als 
hamerstuk. 
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10. FYS – Planopzet en grondexploitatie herontwikkeling Burgemeester Winklerplein 

 Portefeuillehouder: Vat  

Woordvoering: Dunsbergen – De Munck – Bijderwieden – Paas – Verheul – Van der Plas – 
Brandwijk  
 
Dit voorstel mag naar de besluitvormende vergadering van 14 december 2021 als 
hamerstuk met stemverklaring. 
 

11. FYS -  Ruimtelijk en financieel kader Sliedrecht Buiten 

 Portefeuillehouder: Goverde  

Woordvoering: Den Besten – De Munck – Verheul – Van der Plas – Visser – Brandwijk – 
Bijderwieden  
 
Toezegging: 
 

21038 Portefeuillehouder Goverde zegt toe dat de raad in de huidige samenstelling, 
nog voor de verkiezingen op 16 maart 2022, over een rv/rb met het financieel 
kader Sliedrecht Buiten kan besluiten. Dat betekent dat uiterlijk 29 januari alle 
daarvoor benodigde stukken aan de Agendacommissie worden gezonden. 
 

 
Dit voorstel mag naar de besluitvormende vergadering van 14 december 2021 als 
debatstuk. 
 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.39 uur.  


