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1. OPENING EN LOTING SPREKERSVOLGORDE
De voorzitter Ik open de besluitvormende raad van de gemeente Sliedrecht en ik heet u allen, in het bijzonder 
onze raadsleden, van harte welkom. Het is gelukkig druk op de publieke tribune en dat is heel begrijpelijk, want 
iedere raadsvergadering van deze raad is interessant om bij te wonen en vandaag is het een heel bijzondere raad 
omdat er wethouders afscheid nemen, raadsleden benoemd hopen te worden tot wethouder en er ook nog drie 
aspirant raadsleden op de tribune zitten. Allerlei aanleidingen om hier vanavond te zijn of ons thuis te volgen; 
ook hartelijk welkom. Ik wens u allemaal een goede avond. Wij hebben een agenda en het eerste agendapunt is 
opening en loting van de sprekersvolgorde. Het lot is gevallen op nummer 7. Laat dat nou de heer Paas zijn. De 
heer Paas, van harte gefeliciteerd. Mocht het nodig zijn, dan mag u als eerste het woord voeren, dan wel 
stemmen. Er zijn vanavond en dat is bijzonder en dat is heel fijn, geen afmeldingen. Alle raadsleden zijn 
aanwezig bij deze bijzondere vergadering. 

2. SPREEKRECHT BURGERS OVER GEAGENDEERDE ONDERWERPEN
De voorzitter Wij gaan over naar agendapunt 2 en dat is het spreekrecht voor burgers over geagendeerde 
onderwerpen. Geen van de inwoners van Sliedrecht heeft spreekrecht gevraagd, dus ik stel u voor over te gaan 
tot agendapunt 3. 

3. VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter Dat is het vaststellen van de agenda. Kunt u instemmen met deze agenda zoals voorgesteld? Dat is
het geval; aldus besloten. Dank u wel.

4. VASTSTELLEN NOTULEN 29 EN 30 MAART 2022
De voorzitter Dan gaan wij over naar het vaststellen van de statuten, agendapunt 4. Er zijn bij onze griffier geen
voorstellen tot wijziging binnengekomen, dus ik stel u voor de conceptnotulen van 5 april ongewijzigd vast te 
stellen. Iemand daar het woord over? Dat is niet het geval; aldus besloten. Dank u wel. 

5. MONDELINGE VRAGEN (ARTIKEL 38 RVO)
De voorzitter Dan gaan wij over naar agendapunt 5. Ik zal proberen wat rustiger aan te doen, anders zijn we te 
snel klaar vanavond. Dat zijn de mondelinge vragen conform artikel 38 van het Reglement van Orde. Er zijn 
geen mondelinge vragen aangemeld en dus kunnen wij overgaan naar agendapunt 6. 

6. INGEKOMEN STUKKEN
De voorzitter Dat zijn de ingekomen stukken. De ingekomen stukken heeft u allemaal gehad, die lijst van 
ingekomen stukken. Die zijn ook voor degenen die met ons meekijken. Dat geldt voor alle stukken overigens. 
Die zijn te zien onder raad.sliedrecht.nl. en daar kunt u ons ook blijven volgen. Heeft iemand vragen of 
opmerkingen van de leden van de raad bij de ingekomen stukken? Dat is niet het geval. Dan stel ik u voor om de 
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lijst van ingekomen stukken en de voorstellen tot afdoening voor kennisgeving aan te nemen en aldus te
besluiten. Dank u wel; aldus besloten. 

7. FYS – VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN HOOGSPANNINGSVERBINDINGEN, 
GEMEENTE SLIEDRECHT
De voorzitter Dan gaan wij over naar agendapunt 7 en dat is het eerste inhoudelijke agendapunt wat wij 
vanavond bespreken en dat is het vaststellen van het bestemmingsplan hoogspanningsverbindingen gemeente 
Sliedrecht. Het betreft een hamerstuk, zo is dat in de oordeelsvormende vergadering van 19 april door u zelf 
bepaald. Wenst één van de leden, voordat wij gaan stemmen, nog een stemverklaring hierop af te leggen? Dat is 
niet het geval. Is er iemand die stemming verlangd? Dat is ook niet het geval. Dan is het voorstel met algemene 
stemmen aangenomen. Aldus besloten. Dank u wel. 

8. BES – VASTSTELLEN NIEUWE VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN ALS 
GEVOLG VAN HET OPRICHTEN VAN EEN REGIONALE ADVIESCOMMISSIE 
De voorzitter Dan gaan wij over naar agendapunt 8. Dat is het vaststellen van de nieuwe verordening voor de 
behandeling van de bezwaarschriften als gevolg van het oprichten van een regionale adviescommissie. Ook dit 
voorstel is in de vergadering van 19 april oordeelsvormend door u besproken. Toen is aangegeven dat het een 
hamerstuk zou kunnen zijn, maar heeft één van de fracties, Slydregt.NU, aangegeven graag daar nog een 
stemverklaring te willen afleggen en misschien zijn er nog andere leden die dat ook willen doen. Ik geef voor de 
stemverklaring allereerst het woord aan de heer Jongeneel. Gaat uw gang.

De heer Jongeneel Bedankt voorzitter voor het woord te geven. Slydregt.NU gaat helaas dit raadsvoorstel niet 
steunen omdat wij vinden dat de bezwaarschriftenprocedure behoort gewoon lokaal georganiseerd te worden en 
niet samen met meerdere gemeenten en daarom stemmen wij tegen dit voorstel. 

De voorzitter Dank u wel voor uw stemverklaring. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring willen 
afleggen? Dat is niet het geval. Dan kunnen we overgaan tot stemming, tot besluitvorming. Is er één van de 
leden die stemming wenst over dit onderwerp? Ja, dan wordt de fractie van Slydregt.NU geacht tegen te hebben 
gestemd en daarmee is het voorstel aangenomen met twee stemmen tegen en 19 stemmen voor. Aldus besloten. 
Dank u wel. 

9. FYS – WIJZIGING HUISVESTINGSVERORDENING SLIEDRECHT 2019
De voorzitter Dan gaan wij over naar agendapunt 9. Dat is de wijziging van de huisvestingverordening 
Sliedrecht 2019. Ook dit onderwerp is behandeld op 19 april oordeelsvormend en heeft u aangegeven dat het een
hamerstuk zou kunnen zijn, maar ook daarbij was behoefte tot het afleggen van een stemverklaring en voor het 
afleggen van een stemverklaring geef ik allereerst in ieder geval het woord, die heeft zich daarvoor aangemeld, 
mevrouw Verheul. Vervolgens de heer Boudewijn Brandwijk en misschien zijn er nog andere leden die daarna 
ook nog een stemverklaring willen afleggen, maar allereerst mevrouw Claudia Verheul, gaat uw gang.

Mevrouw Verheul Bedankt, voorzitter, maar ik heb niet aangegeven dat ik een stemverklaring wilde afleggen.

De voorzitter Dank u wel. Dan laten we dat voorbij gaan. De heer Brandwijk wenst wel een stemverklaring af te
leggen namens Slydregt.NU? Gaat uw gang.

De heer Brandwijk Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij hopen dat deze huisvestingsverordening ons wat 
meer handvaten gaat geven om de woningcrisis die landelijk is, ook aan te kunnen pakken en met name ook de 
opkoopbescherming. Dus we kijken heel graag naar de uitwerking en zullen voor dit voorstel stemmen. 

De voorzitter Hartelijk dank. Ik kijk nog even rond of er nog andere leden zijn die een stemverklaring willen 
afleggen dat is niet het geval. Wenst één van de leden een stemming? Dat is ook niet het geval. Dan is het 
voorstel met algemene stemmen aangenomen.

10. FYS – VERORDENING DOELGROEPEN WONINGBOUW 2022 
De voorzitter Dan gaan wij over naar agendapunt 10, verordening doelgroepen woningbouw 2022. Ook dat is 
geagendeerd als een hamerstuk met stemverklaring in de oordeelsvormende vergadering van 19 april. Ik heb op 
mijn lijstje staan drie leden die daarover een stemverklaring willen afleggen. Ik kijk opnieuw weer even of 
mevrouw Verheul zich daartoe aangesproken voelde? Dat is niet het geval. Overigens mag iedereen natuurlijk 
een stemverklaring afleggen, ook als die niet op mijn lijstje staat. Wie verder nog staan op mijn lijstje zijn de 
heer Brandwijk en mevrouw Dubbeldam-Van Beest. Zijn er nog andere leden die dit willen? Anders stel ik voor 
dat we allereerst het woord aan de heer Brandwijk van Slydregt.NU geven.
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De heer Brandwijk Dank u wel, voorzitter, maar ik hoef hier geen stemverklaring op af te leggen.

De voorzitter Dank u wel. Mevrouw Dubbeldam-Van Beest, ik hoop dat u dan wel een stemverklaring wilt 
afleggen. 

Mevrouw Dubbeldam Dank u, voorzitter. Jazeker, maar wel een kleintje. Wij hadden gevraagd om een 
stemverklaring omdat wij de wethouder nog een vraag gesteld hadden, die inmiddels beantwoord is. Dus dank 
daarvoor en onze fractie zal vanavond voor dit voorstel stemmen.

De voorzitter Dank u wel. Dan gaan wij over tot stemming. Wenst één van de leden overigens stemming? Dat is
niet het geval; dan is het voorstel met algemene stemmen aangenomen. 

11. BES - AFSCHEID VERTREKKENDE WETHOUDERS VAT EN GOVERDE 
De voorzitter Het is wel jammer voor de heer Spek, want die had graag in zijn rol als raadslid nog zelf een keer 
gestemd over een voorstel wat hij zelf heeft ingediend. Die kans is voorbij gegaan. Hij had ook zelf om 
stemming kunnen vragen, tenslotte, maar dat heeft hij niet aangedurfd. Waarom dat zo is, waarom de heer Spek 
dat voor het laatst zou kunnen doen is omdat hij hoopt benoemd te worden tot wethouder, later in deze 
vergadering en dat ook alleen maar als er weer andere wethouders afscheid nemen. Inmiddels zijn er twee 
wethouders die hebben aangegeven - geconcludeerd, zo moet ik het eigenlijk zeggen - dat er een nieuwe coalitie 
aantreedt met nieuwe kandidaat wethouders en dat betekent dat we vanavond afscheid nemen van twee 
wethouders. Ik wil ze graag daarvoor toespreken. Ik moet wel zeggen dat ik het wel ingewikkeld vind dat jullie 
daar aan die kant zitten, maar ik zal me proberen steeds naar jullie te richten. Dat is nu eenmaal de standaard 
plek voor het college. Jullie zouden middenin kunnen gaan zitten, zo vlak voor de schoolmeester, maar laten we 
dat maar niet doen. 
Ja, de wethouders Piet Vat en Ed Goverde. Het vreemdelingenlegioen werden ze wel eens genoemd, vooral door 
wethouder Spek geloof ik, gekscherend, maar dat was eigenlijk denk ik vooral een geuzennaam voor beide 
heren. Want Piet en Ed, als ik dat mag zeggen: die naam was eigenlijk zeker niet op jullie van toepassing, het 
vreemdelingenlegioen. Jullie kwamen dan wel van buiten, maar waren vanaf het begin geen vreemdeling in 
Jeruzalem, zou je kunnen zeggen. Jullie kwamen binnen, de één drie jaar geleden, de ander twee jaar geleden, in 
een turbulente periode van ons gemeentebestuur. Wethouders die afgetreden zijn; dat was een reden voor jullie 
komst, maar ook een vertrekkende burgemeester, een waarnemend burgemeester en vervolgens ook nog - en dat 
memoreerden we ook vanmorgen nog in het college – ook nog een coronacrisis. Ed, jij kwam binnen op het 
moment dat eigenlijk de coronacrisis voor iedereen direct voelbaar werd en veel van onze activiteiten vervolgens
ook online plaatsvonden. En omdat het ook voor de wethouders, zeker een wethouder van buiten, sowieso al 
lastig is om zijn weg te vinden in de gemeente, het tegelijkertijd ook nog extra lastig werd in coronatijd - juist in 
die turbulente periode hebben jullie als wethouder je verantwoordelijkheid genomen. Wij hebben denk ik als 
gemeentebestuur, als raad, als inwoners heel veel baat gehad bij jullie ervaring, van jullie senioriteit. Want met 
jullie rijke bestuurlijke ervaring hebben jullie ons gemeentebestuur en onze gemeenschap een grote dienst 
bewezen. Ed, ik begin bij jou. Jij bent wethouder sinds 17 maart 2020. Je volgde daarin Ben op, Ben van der Plas
en jij was al bestuurder geweest in de deelgemeente Charlois. Acht jaar, als ik het goed heb. Vier jaar als lid van 
het dagelijks bestuur en vier jaar als voorzitter en ik begreep - maar dat heb ik uit de overlevering, want ik 
volgde toen Sliedrecht op een grote afstand - dat je altijd nog de wens had om een keer wethouder te worden. Ik 
ben benieuwd wat dat verschil eigenlijk is, bestuurder van een deelgemeente en wethouder. Nou, die kans kwam 
er toen Anton Huijzer jou belde in het voorjaar van 2020 om hier wethouder te mogen worden. Ook jij was een 
wethouder van buiten, maar dat voelde al snel als een wethouder van binnen. Sliedrecht en Rotterdam zijn dan 
natuurlijk al lang aan elkaar verbonden. Als je in het Baggermuseum komt, kun je dat ook heel goed zien. Daar 
heeft Adriaan Volker een prachtig glas-in-lood raam – Remco, ik zie jou zitten, ik moet nu uitkijken met wat ik 
zeg, maar je corrigeert me maar na afloop – ja, dat mag ook, maar er hangt een prachtig glas-in-lood raam en dat 
is door Adriaan Volker geschonken. Het komt uit zijn kantoor in Rotterdam en dan zie je eigenlijk de verbinding
tussen Sliedrecht en Rotterdam. Die was er dus al decennia voordat jij, Ed, hier in deze raad binnenstapte en 
daarnaast natuurlijk: de haven van Rotterdam had nooit een wereldhaven kunnen worden zonder de bijdrage van 
de Sliedrechtse baggeraars en dat is eigenlijk nog steeds zo. Die haven kan alleen maar bestaan door de bijdrage 
van Sliedrecht en wat is het dan mooi dat er ook vanuit Rotterdam een bijdrage komt, een paar jaar lang, voor 
Sliedrecht? Je was hier overigens niet alleen op je werkdagen en dat zegt ook iets over je verbondenheid met 
onze gemeente. Je was hier ook regelmatig met Cilla samen, ook in de weekenden, bij allerlei activiteiten. Je 
wist daardoor ook snel je weg te vinden in onze gemeente, letterlijk en figuurlijk. En dat niet alleen: je hebt in 
die periode je ook snel moeten invreten. Dat moet ook als je een ander vervangt die tussentijds opstapt, in alle 
dossiers. Ook ingewikkelde dossiers. Vastgoeddossiers die soms lange tijd stillagen of een extra impuls konden 
gebruiken. Elektra, De Lockhorst, het Raadhuis, het gemeentekantoor. Daar heb jij de raad ook intensief in 
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meegenomen. Dat waren niet altijd gemakkelijke gesprekken en debatten, maar het waren wel goede
debatten en jij hebt de raad enorm goed geholpen om daarin goede keuzes en besluitvorming in te nemen en 
daarmee ook eigenlijk bijgedragen aan de ontwikkeling, niet alleen van die specifieke locaties, maar ook 
belangrijke ontwikkelingen voor onze gemeente Sliedrecht. Je hebt die dossiers dus een stap verder geholpen en 
het is jammer, je hebt zelf ook naar mij wel eens gememoreerd, dat je de afronding daarvan, de heropening van 
al die mooie gebouwen, niet mee kunt maken. Ik ben er wel van overtuigd dat je het misschien in je rol van 
wethouder niet kunt meemaken, maar als het moment daar is, dat we jou wel bij die opening zullen zien - als je 
opvolger tenminste jou uitnodigt, maar daar ga ik maar even van uit dat dat gebeurt. Daarnaast het dossier 
Sliedrecht Buiten; dat staat nog regelmatig op onze agenda en dat zal het ook nog regelmatig staan. Daar heb je 
ook flinke stappen in kunnen maken. Je hebt heel veel geïnvesteerd in de relatie met VV Sliedrecht. Een club die
je eigenlijk ook in een andere rol al kende en misschien nog wel beter hebt leren kennen. In de rol van 
scheidsrechter stond je regelmatig zaterdag daar op het veld en ik hoop dat je dat onafhankelijk en neutraal hebt 
kunnen doen. We hebben er eigenlijk nooit klachten over gehad; dat is wel eens anders. Dan wordt er na afloop 
door de KNVB een oordeel geveld over een scheidsrechter, maar dat hebben we over jou nooit gehoord. Toch 
liep het soms stroef, ook de laatste tijd en dat viel jou ook wel zwaar. Dat vond je ingewikkeld; dat was jammer. 
Maar je bent ook een bestuurder die enerzijds een no-nonsense aanpak kiest, de Rotterdamse aanpak zou je 
kunnen zeggen en tegelijkertijd stak je ook heel veel tijd in het onderhouden van de relatie. Hoor en wederhoor 
paste je toe. Je ging regelmatig maar weer eens even op de koffie en telefoontjes plegen om die relatie, niet 
alleen met VV Sliedrecht, maar al die andere maatschappelijke partijen en ondernemers goed te onderhouden. 
Elke Sliedrechtse vereniging of inwoner kon bij jou terecht. Raadsleden benaderde jij ook actief om ze te 
bevragen, om hun zorgen weg te nemen, om te begrijpen wat ze bedoelden enzovoort. Daar heb je ook veel tijd 
in gestoken. Maar Ed, als jij eenmaal heel dat traject hebt doorlopen en dan de knoop hebt doorgehakt, dan ga je 
er ook voor. Dat hebben we denk ik als raad ook ondervonden bij verschillende dossiers. Dan stond jij op deze 
plek met passie je voorstel verdedigen en er sprak ook overtuigingskracht uit. Je wist de raad in moeilijke 
dossiers ook mee te krijgen. Soms dacht men ambtelijk ‘nou, waar moet dit eindigen?’ als ze de raad in eerste 
termijn hadden gehoord, maar dan kwam Ed en dan wist je de raad toch met gezag te overtuigen. Overigens, 
altijd met groot respect voor de inbreng van diezelfde raad. Natuurlijk lukte dat niet altijd. Ik kijk even of Jan 
Visser aanwezig is; dat geloof ik niet. Ik heb hem nog niet gezien. Ja, toch wel! Jan, fijn dat je er bent. Als het 
ging over grote projecten lukte dat niet in één vergadering, maar dat ging toch altijd respectvol over en weer 
tussen raad en tussen jou als bestuurder. We hebben jou leren kennen als een bescheiden bestuurder, maar 
bescheiden was je niet waar het ging om de kwaliteiten van Sliedrecht. Jij vond eigenlijk zelfs dat wij met allen 
in Sliedrecht veel te bescheiden zijn over wat wij hier aan kracht en kwaliteiten hebben en wat wij met elkaar 
realiseren. Dat zei je ook regelmatig: Sliedrecht mag trots zijn, trots zijn op wat Sliedrecht heeft bereikt en wat 
Sliedrecht wil gaan bereiken en gaat bereiken. Jij was dat wel. Dat was ook een aanstekelijke trots, Ed. Jij hielp 
ons ook van het zuur naar het zoet te gaan, denk ik en ook meer vooruit te blikken in plaats van steeds weer 
achterom te kijken. Dat is een mooie eigenschap van je. Nu, na ruim twee jaar, stop je als wethouder en dat niet 
alleen: samen met Cilla ga je ook nog van Rotterdam naar Zutphen verhuizen. Dat lijkt me overigens ook een 
enorme verandering in jullie leven. Wij willen jou en jullie samen daarin een goede tijd in wensen. Het duurt 
gelukkig nog even; jullie hebben de tijd om daar naar toe te groeien, maar we willen je vooral zeer danken voor 
je inzet voor onze gemeente, voor onze gemeenschap en voor de goede relatie met ons als raad en met alle 
inwoners en instellingen en bedrijven enzovoort in onze gemeente. De verbondenheid blijft en ik denk niet alleen
op het voetbalveld. We zien jullie, denk ik, nog vaak terug in onze gemeente. Alle goeds toegewenst; dank je 
wel. 

[Applaus]

De voorzitter We wachten nog even met de cadeaus tot ik ook Piet heb toegesproken. Ja, Piet, wethouder van 
Sliedrecht sinds 26 maart 2019; ruim drie jaar. Je volgde toen Hans Tanis op, die vertrok naar Altena en jij kreeg
het verzoek om hier wethouder te worden en dat was voor jou in een moeilijke periode. Dat was ruim twee 
maanden na het overlijden van jouw geliefde Lena en eigenlijk, zo heb ik het ook later wel van je begrepen, op 
het juiste moment. Niet gebeurd bij geval, zou jij dan zeggen. Je was er dankbaar voor, dat je die kans kreeg om 
jouw talenten in te zetten en op die manier weer dienstbaar te zijn na een moeilijke tijd, aan de samenleving. In 
dit geval de Sliedrechtse gemeenschap. Je hebt heel veel van die mooie uitspraken gedaan: ‘mijn bootje dobbert 
nu zo een aantal jaren in Sliedrecht’. En het woord bootje, dat mag je eigenlijk nooit uitspreken van jou. Dat gaat
altijd over schepen en schip. Maar in dit geval was het een uitspraak die je zelf hanteerde. Je bootje dobberde in 
Sliedrecht, maar je kompas bleef nog steeds Lena en dat was mooi om te zien, nog steeds en die inspireerde jou 
nog steeds in de mooie bestuurlijke rollen die je hebt gehad en die je nog mag gaan uitoefenen. Over bootjes 
gesproken: je bent overigens je werkzame leven begonnen als schippersknecht, matroos op de binnenvaart en je 
zoon vaart nog en dat geeft de verbondenheid. Je vaart zelf in de zomer met je kleinzoons. In die zin is het ook 
wel heel passend dat je in Sliedrecht terecht bent gekomen. Anders dan de gemeente Molenlanden hebben wij 
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echt een haven waar nog gewerkt wordt en waar nog binnenvaartschippers welkom zijn. Dus je was ook
eigenlijk heel goed op je plek, hier in Sliedrecht. Nog los van het feit dat Sliedrecht soms nog veel dichterbij is 
dan onderdelen van de gemeente Molenwaard en nu ook de gemeente Molenlanden. Jij sprong eigenlijk, Piet, op
het schip dat al veel eerder was uitgevaren en dat is best een ingewikkelde klus, net als het voor Ed was, maar 
ook jij wist je heel snel hier thuis te voelen en je portefeuille ‘eigen’ te maken. Want één ding is het ambt - dat 
was je gewend, maar je moet je weg zien te vinden in je portefeuille, de mensen leren kennen op het 
gemeentekantoor, maar ook in de samenleving. Natuurlijk en dat hebben we ondervonden: dat is iets wat echt bij
jou past. We hebben veel profijt gehad van jouw rijke bestuurlijke ervaring. In Graafstroom, in Molenwaard en 
jij bent dan ook meer bestuurder dan politicus, denk ik. Maar niet zomaar een bestuurder. Je bent vooral een 
bestuurder die graag onder de mensen is en daarom heb je, denk ik, je zo uitstekend thuis gevoeld in de 
portefeuille die je hier had: de portefeuille Sociaal Domein, Economie en Financiën. Dat laatste, financiën, was 
niet je eerste keuze waarschijnlijk. Die andere twee, daar ging je helemaal voor, maar je hebt toch ook die rol als 
schatbewaarder van de gemeente Sliedrecht heel goed weten op te pakken. Want je hebt uiteindelijk, denk ik, op 
een strenge maar ook rechtvaardige manier ook die portefeuille beheerd. En dat rechtvaardige komt vooral 
omdat je de inhoudskennis van al die andere domeinen inbracht. Dat is in jouw rol als wethouder Financiën altijd
schipperen, over schepen gesproken - en altijd een goede middenweg vinden. Enerzijds het bewaken van onze 
financiën, solide financiën en tegelijkertijd uitgaven doen, daar goedkeuring aan geven, die nodig zijn voor de 
ontwikkeling van onze gemeente. Dat heb jij uitstekend kunnen doen en dus solide gedaan. Je laat een solide, 
financieel gezonde gemeente achter, Piet. Als ervaren wethouder genoot je er ook enorm van om in contact te 
zijn met mensen, want die portefeuille Sociaal Domein en Economie gaven jou daar ook de gelegenheid toe. Als 
wethouder Economie heb je denk ik in drie jaar ieder Sliedrechts bedrijf wel zo’n beetje bezocht. Ik heb eigenlijk
niet uitgezocht hoeveel bedrijven we hier hebben. Weet iemand dat toevallig, hoeveel inschrijvingen in de 
Kamer van Koophandel we hebben? Ik ga er van uit dat het wel een paar duizend is, maar je hebt er heel veel 
bezocht. Onder het motto #oppadmetwethouderVat hebben we dat als inwoners van Sliedrecht en als leden van 
de gemeenteraad allemaal kunnen volgen. Daar hoefde je eigenlijk geen verslag van te doen, anders dan op 
papier, want jij deelde via de sociale media alle mooie voorbeelden van ondernemerschap die jij in Sliedrecht 
hebt gezien. Mochten er nog bedrijven over zijn: ja, er is een lijst in het college besproken van alle bedrijven die 
nog bezocht moeten worden. We wensen jouw opvolger heel veel sterkte - of eigenlijk niet, want het is nog maar
een klein lijstje. Zullen we het daar maar op houden? Ja. Piet, je was dan ook erg betrokken; betrokken bij onze 
ondernemers, maar ook betrokken op het sociaal domein. Een portefeuille die je vanuit eerdere rollen als 
wethouder ook wel zeer bekend was. Je stond daarin ook voor de Sliedrechtse verworvenheden. Daar ging je ook
letterlijk voor staan, daar was je trots op. Hier in de raad, maar ook in de regio, in de samenleving. In de regio 
overigens heb jij Sliedrecht en dat hoor ik ook in mijn rol als burgemeester en ook in de regio op allerlei 
manieren, heb jij Sliedrecht op een uitstekende manier vertegenwoordigd. Daar had je gezag op inhoud en dat 
heeft de positie van Sliedrecht in de regio goed gedaan. Je was ook trots op wat je met onze ambtelijke 
organisatie en medewerkers van het Bonkelaarhuis en vele andere in onze samenleving hebt kunnen neerzetten. 
Dan droeg je ook die trots voor onze medewerkers met warmte uit en dat hebben die medewerkers ook gezien en
zeer gewaardeerd. Warmte. Het woord warmte past ook bij jou. Warmte sprak en spreekt uit alles wat jij doet, 
wat je zegt en wat je schrijft. In de raad gebruikte je er allerlei superlatieven voor: dat je dankbaar en blij was. Of
verkleinwoorden die daarbij hoorden “daar gaat mijn hartje sneller van kloppen”. Dat soort type uitspraken past 
bij jou en die zeggen iets, die warme woorden, die verkleinwoorden, dat je graag dat nabije zoekt, dat je graag de
dingen klein maakt, graag dichtbij mensen komt. Daarvan geniet, dat jou dat inspireert en op die manier je werk 
als bestuurder goed kan uitoefenen. Je hebt zo al mooie dingen tot stand gebracht. Je genoot van de 
ontmoetingen, al was het bij de bezoeken op de Kerkbuurt, op het terras, enzovoort. Maar je hebt ook grote 
dingen tot stand gebracht. Je hield van die kleine ontmoetingen, maar je hebt grote dingen tot stand gebracht. 
Bijvoorbeeld het Burgemeester Winklerplein. Het staat er dan nog wel niet, maar je hebt het dossier wel een stuk
verder gebracht en dat is een prestatie van formaat. Het heeft liters koffie gekost, denk ik. Veel geduld, want je 
hebt alle stakeholders, alle belanghebbenden gesproken en uiteindelijk allemaal dezelfde richting weten op te 
duwen in het belang van Sliedrecht en van iedere inwoner en ondernemer in onze gemeente. Dus als straks het 
Burgemeester Winklerplein geopend gaat worden, zien we jou daar opnieuw weer graag. Overigens deed je dat 
ook allemaal in goed samenspel met ons ambtelijk apparaat. Ja Piet, dat gezegd hebbende allemaal: nu hoop je 
volgende week benoemd te worden tot wethouder in de gemeente Molenlanden. Terug naar je roots, maar wel 
verrijkt. Verrijkt met je Sliedrechtse ervaring. Ook je Sliedrechtse contacten; die nemen ze je niet meer af en 
daar zal Molenlanden ook nog heel veel profijt van hebben. Overigens, die contacten met Sliedrecht, die zullen 
ook bij jou, niet alleen bij Ed, vast en zeker blijven. Al was het alleen maar omdat de raad eerder heeft 
uitgesproken meervoudig lokaal te willen samenwerken. Wat ligt er dan meer voor de hand om allereerst naar je 
buren te kijken, zeker buren die je goed kent? We blijven jou dus ook tegenkomen. Bestuurlijk dus, misschien 
wel als je je boodschappen doet op het Burgemeester Winklerplein, op de Kerkbuurt, in de sociale moestuin, op 
de tribune van Sliedrecht Sport. Waar dan ook: we blijven jou tegenkomen. Piet, veel dank. Veel dank voor alles 
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wat je voor onze gemeente, voor ons als gemeentebestuur, als raad en onze gemeenschap hebt betekend.
We wensen jou een behouden vaart. Dank je wel.

[Applaus]  

De voorzitter Ga nog even zitten, zou ik zeggen, want er is een aantal raadsleden dat graag het woord tot jullie 
richt. Allereerst wil ik daarvoor het woord geven aan Cees Paas namens de fractie van SGP-ChristenUnie. Cees, 
aan jou het woord.

De heer Paas Dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Als raadslid van de SGP-ChristenUnie-fractie 
mag ik de vertrekkende wethouders ook toespreken. Als een burgemeester zoals de heer De Vries voor je is 
geweest, dan kun je je toespraak een flink eind inkorten. Dat ga ik ook doen. Ik ga jullie niet vermoeien met iets 
langs, maar Ed en Piet: we hebben jullie respectievelijk twee en drie jaar geleden voor het eerst leren kennen. 
Het is net al gezegd: het was twee keer een turbulente periode waarin we verrast werden door het vertrek van een
wethouder en daarna nog een keer verrast werden door het vertrek van een wethouder. Ik denk dat we als fractie 
terug kunnen kijken op twee en drie hele mooie jaren, waarin we veel hebben geleerd als fractie, ook veel 
hebben geleerd van jullie als zeer ervaren collegeleden die uit een ander dorp, uit een andere stad naar ons dorp 
toe trokken. De angst was, het werd ook net al gezegd: mensen van buiten - maar jullie hebben je gemanifesteerd
als mensen van Sliedrecht. Jullie woonden dan wel niet in Sliedrecht, maar jullie hart lag wel in Sliedrecht en dat
was te zien. Het was te zien in het werk wat jullie deden op het gemeentekantoor. Het was ook te zien aan de 
manier hoe hard jullie hier hebben gewerkt, ook achter dit spreekgestoelte, om ons als raad te overtuigen waar 
wij als raad ook weer jullie probeerden te overtuigen. En Ed en Piet, het is net al genoemd: de heer Visser had 
het wel voorzien op de heer Goverde als het ging over de grote projecten. Piet, wij hebben ook samen de degens 
wel meerdere keren gekruist als het ging over de portefeuille Financiën onder andere, maar ook het 
Burgemeester Winklerplein. En Piet, ik ben super dankbaar voor dat wat je hebt gedaan op het gebied van het 
Burgemeester Winklerplein, voor wat er uiteindelijk ligt. En ik denk dat voor de heer Goverde, Ed, geldt dat als 
jij er niet was geweest, dan was het vastgoed vast niet zo goed geweest als dat het nu was en we zijn je er 
dankbaar voor. Het was wel even slikken om te zien dat het miljoenen kostte, miljoenen die we misschien in het 
verleden wat al te makkelijk hebben uitgegeven of niet hebben gereserveerd, maar je hebt toch iets neergezet 
voor ons waar we ook mee verder kunnen. Dat is ook het dankbare wat wij ook als fractie erkennen. 
We hebben het in de fractie er over gehad: wat moeten we dan geven? Iets Sliedrechts? Nee, toen dachten we 
van: Jan Pannenkoek, Sliedrechtser kan het niet en er was een stroop, die heette Fred en Ed schenkstroop, of Piet
en Ed schenkstroop. Ik heb er over nagedacht, ik dacht: dan lijkt het wel een erg groot feest om jullie uit te 
zwaaien en dat is het niet. Want jullie afscheid, dat heeft ook iets bitters in zich. Vandaar dat wij als fractie jullie 
allebei een Sliedrechts bittertje mee willen geven om na deze avond terug te kijken op jullie enorme werk wat 
jullie hier hebben verzet. Het goede wat jullie neer hebben gezet en waar wij straks ook op verder mogen 
bouwen. Dat je dan ook enigszins bitter terug kunt denken aan het feit dat je het hebt achter moeten laten. Het is 
geen schippersbitter, het is echt een Sliedrechts bittertje. Het is jullie van harte gegund. Piet, ik hoop jou in de 
toekomst in een andere rolverhouding zeker nog vaak tegen te komen en Ed, je bent ook vanuit Zutphen hartelijk
welkom om hier bij de VV Sliedrecht wedstrijden te blijven fluiten. 

[Applaus] 

De voorzitter Hartelijk dank, Cees. Dan geef ik graag het woord aan de heer Mark Verheul namens de fractie 
van PRO Sliedrecht. 

De heer Verheul Beste Piet, namens de fractie- en de oud fractieleden wil ik jou hartelijk bedanken voor het al 
het werk wat je hebt verricht voor Sliedrecht en haar inwoners. Het is geen geheim dat PRO Sliedrecht vindt dat 
wethouders in Sliedrecht behoren te wonen. Je koos ervoor om dat niet te doen. Maar zeg nou eerlijk Piet, kon je
achteraf niet gewoon beter in Sliedrecht komen wonen? Want jeetje, wat was jij vaak in Sliedrecht te vinden. 
Zichtbaar en aanspreekbaar voor hen die het willen. Doordeweeks, maar ook op zaterdagen. Piet, onze fractie 
hoopt dat jouw enorme inzet in het dossier Burgemeester Winklerplein binnenkort gaat leiden tot het starten met 
herstructureren van het plein. Iets wat onze inwoners en winkeliers enorm hard verdienen. Piet, het gaat je goed 
en PRO Sliedrecht wenst jou heel veel succes met je wethouderschap bij de buurgemeente. 
Beste Ed, namens de fractie- en de oud fractieleden wil ik jou hartelijk bedanken voor jouw inzet. In de media 
werd je omschreven als een man met een typische Rotterdamse mentaliteit van ‘niet lullen, maar poetsen’. Dat 
was voor sommigen even schrikken, maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Beste Ed, je kreeg een portefeuille 
waar veel om te doen is in Sliedrecht. Er zijn de afgelopen jaren onder jouw leiding veel plannen gemaakt, maar 
we hopen stiekem wel dat deze plannen snel omgezet gaan worden naar de praktijk. Beste Ed, het gaat je goed 
en wij wensen jou heel veel succes, geluk en gezondheid toe. Dank je wel.
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[Applaus] 

De voorzitter Dank je wel, Mark. Dan geef ik graag het woord aan de heer Frank Dunsbergen namens de CDA-
fractie.

De heer Dunsbergen Voorzitter, dank u wel. Piet, ik begin even bij jou. ‘Met gelovig hart en praktische 
oplossingen’. Dat is een CDA-leus die volgens mij jou goed kenmerkt. Na een bijzonder woelige periode in de 
privésfeer ben je uiteindelijk hier in Sliedrecht aan de slag gegaan. Bijzonder veel dank voor je betrokkenheid, 
voor het mooie werk dat je hier in Sliedrecht hebt gedaan. Ik wil je heel veel succes wensen in Molenlanden. 
Want zoals het een schipper betaamt, blijf je werken tot het bootje echt helemaal doorgesleten is en ik wil je heel
veel succes wensen daar en hopelijk ook daar met gelovig hart en praktische oplossingen. En Ed, of je een 
gelovig hart hebt, dat weet ik niet, maar je hebt wel praktische oplossingen en daar wil ik je enorm voor 
bedanken namens het CDA. Ook hier ben jij ingestapt in een woelige periode, bestuurlijk, maar ook als we 
kijken naar corona. Maar zoals je het zelf altijd zegt, we gaan van zurigheid naar zelfvertrouwen. Dat heb je 
volgens mij mooi laten zien. Je hebt hier geweldig werk gedaan en ik wil je heel veel bedanken en heel veel 
succes wensen met je pensioen. Dank jullie wel.

[Applaus]

De voorzitter Hartelijk dank, Frank. Tenslotte, tenminste misschien tenslotte, op mijn lijstje staat de heer Ben 
van der Plas namens de PvdA-fractie.

De heer Van der Plas Ja, voorzitter, daar sta je dan als vijfde spreker met een IPad vol met doorhalingen en 
dergelijke. Ik ga me dus even beperken tot de zaken die in mijn beleving wat onderbelicht zijn gebleven tot nu 
toe. Vanavond nemen we afscheid van twee wethouders die niet in het nieuwe college terug zullen komen: Piet 
Vat en Ed Goverde. En ik moet u bekennen dat het voor mij een wonderlijke ervaring is om deze twee heren hier
en nu vanwege hun afscheid toe te spreken. Want Piet hoop ik volgende week, of misschien de week daarop, 
weer tegen te komen in het gebied ten noorden van de spoorlijn, ook wel bekend als Sliedrecht Buiten en Ed was
mijn opvolger. Dus eigenlijk neem ik ook een beetje afscheid op de één of andere manier. Dus ik probeer daar 
mee om te gaan. Overigens klinkt mijn stem misschien een beetje raar en dat heeft er mee te maken dat ik de 
laatste weken nogal geteisterd wordt door hardnekkige hoestbuien die optreden als ik te lang aan het woord ben, 
of als ik zodanig in vervoering raak door mijn eigen woorden dat ik me laat verleiden tot enige stemverheffing. 
Deze hoestbuien klinken niet normaal, maar werpen vooral associaties op met een zwaar verkouden zeehond. Ik 
verzoek u als mij dit overkomt, niet meteen om Lenie ’t Hart te gaan roepen, maar gewoon even te wachten tot 
het weer voorbij is. k ga het gewoon proberen. Zoals ik al zei, Piet hoop ik binnenkort weer even te spreken in 
Molenlanden. Daarom wil ik me even beperken tot een klein huldebetoon aan Ed en dan de elementen die in 
mijn beleving bij de vorige sprekers enigszins onderbelicht zijn gebleven. Dan heb ik het over ‘niet lullen, maar 
poetsen’. Ed, in het persbericht dat naar aanleiding van jouw komst was opgesteld spraken wij trots over een 
ervaren bestuurder die zich op verschillende gebieden had bewezen. Zo’n 25 jaar bestuurslid van 
voetbalvereniging Spartaan 20 als secretaris en voorzitter en bijna acht jaar als dagelijks bestuur van de 
deelgemeente Rotterdam-Charlois en ook ambassadeur van de KNVB in het district West 2. Een bestuurder ook 
met een rood en sociaal hart. Met de typisch Rotterdamse mentaliteit: niet lullen, maar poetsen. Zo stond het in 
het persbericht. Ik heb daar later veel aan moeten terugdenken als ik je hier in de raad hartstochtelijk zag oreren 
over weerbarstige dossiers zoals Sliedrecht Buiten, de verbouwing van Elektra of het Rekenkameronderzoek 
over de grote projecten. Hoezo niet lullen? Dat ging je uitstekend af. Pas later besefte ik dat je gewoon keihard 
aan het poetsen was, met een bewonderenswaardige vasthoudendheid, een voortdurende focus op wat je wilde 
bereiken en een ongelooflijk grote kennis van je dossiers. Daarnaast bleek je uiterst communicatief te zijn. Niet 
te beroerd om in zeer heldere bewoordingen te reageren op Sliedrecht24, als je dat nodig vond. Dit werd zeer 
gewaardeerd, bleek meestal uit de reacties die daar dan weer op volgden. We leerden je ook kennen als een 
liefhebber van hardrock muziek en als Feyenoordsupporter, maar dan wel eentje van de goede soort. Een tijdje 
geleden heb je aangegeven dat je samen met je echtgenote enkele keuzes had gemaakt voor de toekomst en dat 
een wethouderschap daarbij niet meer paste. Dat is jammer voor ons, maar vanuit jullie perspectief heel 
begrijpelijk. Dan staat er nu: ‘bloemen voor Piet en Ed’. 

[Applaus]

De heer Van der Plas Voorzitter, met dit afscheid stopt voor onze fractie ook een periode als coalitiepartij. Ik 
wil onze coalitiegenoten graag bedanken voor de goede en prettige samenwerking van de afgelopen vier jaar. En 
dan tot slot, maar dat is erg persoonlijk, wil ik ook graag Piet, Ton en Hannie nog even bedanken voor de 
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collegialiteit en het geboden vertrouwen in de 20 maanden dat ik zelf deel van dit college uit mocht maken.
Dank u wel.

[Applaus]

De voorzitter Dank je wel, Ben. Het is gelukkig allemaal zonder een hoestbui gelukt. Is er nog één van de 
andere leden die graag nu het woord wil voeren en zich wil richten tot de afscheid nemende wethouders? Dat is 
niet het geval. Hebben de wethouders, we kunnen ze nu nog zo noemen, zelf behoefte om nog wat te zeggen? De
heer Goverde. Dan nodig ik u graag uit. 

Wethouder Goverde Voorzitter, dank dat ik het woord nog even mag voeren. Ik zit niet zo snel, en dat is 
gememoreerd, zonder woorden, maar als je met dergelijke loftuitingen wordt overladen, dan word je daar toch 
een beetje stil van. Niet in de laatste plaats omdat je voor je eigen gevoel toch gewoon het werk doet waarvoor je
betaald wordt. Zo simpel is het natuurlijk ook gewoon, als je bestuurder bent van een gemeente. Je mag dankbaar
zijn dat je de gemeente mag dienen en zo heb ik het ook echt gevoeld toen ik nog in de raadzaal moet ik zeggen, 
in het Raadhuis werd geïnstalleerd door de voorganger Bram van Hemmen, op de eerste dag of de tweede dag 
van de lockdown. Toen heb ik ook gezegd van: ik kan iemand van buiten zijn, maar neemt u van mij aan, ik ben 
snel van de inhoud en ik ga me met hart en ziel voor Sliedrecht inzetten ondanks de moeilijke periode of juist in 
de moeilijke periode die toen aanbrak. Ik heb dat met heel veel plezier en met heel veel genoegen gedaan. Ik heb 
terwijl de activiteiten natuurlijk langdurig stil lagen, toch geprobeerd elk moment aan te grijpen om ook wat dat 
betreft zichtbaar te zijn tussen u, tussen de inwoners, tussen u als raadsleden en daar ook aan de ene kant mijn 
bestuurlijke ding mee te doen, maar vooral ook van te genieten en dat heb ik echt gedaan. Ook mijn echtgenote 
is regelmatig in het weekend mee geweest naar Sliedrecht om te kijken of ik inderdaad een beetje zuiver floot bij
VV Sliedrecht. Of soms had ze schoenen van de juiste maat nodig, ze is niet zo groot en er zit hier een 
fantastische zaak die schoenen heeft in alle maten, dus ook die hele kleine. We komen zeker vaker terug. Ik kan 
alleen maar dankbaar zijn en ik kan alleen maar dankbaar zijn naar u als raad, naar u als inwoners, naar mijn 
collega’s. Ik heb een mooie tijd gehad met een team waarin we volgens mij, terwijl we hard moesten werken in 
het begin om ons neer te zetten, in twee jaar tijd een koers hebben uitgezet waarvan ik durf te zeggen: dat geeft 
vertrouwen voor de toekomst van Sliedrecht. Er moet nog heel veel gebeuren. Er werd gememoreerd net: heel 
veel is niet af. Dat is ook altijd als je bestuurder bent; dan staan je opvolgers op jouw schouders als het gaat om 
het zichtbaar maken van de resultaten, maar zo gaat dat altijd in bestuurlijk land. Ik kom zeker terug om te kijken
of inderdaad op dat moment Elektra is opgeknapt, De Lockhorst is opgeknapt, het raadhuis en gemeentekantoor 
is opgeknapt. Dat zal nog een paar jaar duren en ik ben er van overtuigd dat als we met dezelfde 
vasthoudendheid en koersvasthoudendheid verder gaan, dat ook VV Sliedrecht binnen vier jaar op haar nieuwe 
complex voetbalt. Ik kan het niet meer beloven, maar ik ga het wel verwachten en ik spreek de wens uit om hier 
nog vaak terug te komen om de mooie dingen gerealiseerd te zien. Dank, heel veel dank voor alles wat u mij 
heeft gegeven en wat ik hier heb mogen geven. Dank u wel.

[Applaus]

De voorzitter Heeft de heer Vat… ja, dat heeft hij. Piet, aan jou het woord.

Wethouder Vat Dank je wel, voorzitter. Daar staan we dan, na drie mooie jaren in Sliedrecht bezig geweest te 
mogen zijn. Ik ben blij dat ik Jan Visser daar in de verte zie zitten en Ria de Mul zit hier wat dichterbij. Dat 
waren de twee personen die drie jaar terug in de selectiecommissie zaten en waar ik echt door de mangel gehaald
ben om te kijken of ik wel voldeed aan de kaders die hier gevraagd werden. Blijkbaar ben ik door die 
ballotagecommissie heen gegaan en heb ik hier met heel veel plezier en heel veel genoegen de drie jaar in 
Sliedrecht mogen werken. Voorzitter, u gaf aan, een turbulente periode in verschillende opzichten, maar u had 
het ook over binnenschippers en dat Sliedrecht wel een haven heeft. Maar Molenlanden heeft ook havens. Meer 
jachthavens dan havens voor de binnenschippers. Wat ik overigens heel bijzonder vind, voorzitter, u gaf aan dat 
ik zomers inderdaad - hé Niels! Zie ik ineens Niels zitten. Ik dacht dat je met hele andere dingen bezig was. U 
weet dat ik inderdaad zomers geniet van het varen op Neerlands wateren met de motorkruiser die we hebben en u
gaf aan dat ik dat met twee kleinzoons doe. En voorzitter, tot mijn enorme grote verrassing stapten er om 19.59 
uur twee kleinzoons naar binnen. Ze zitten daar. Dat zijn mijn twee oudste kleinzoons, Pieter en Adriaan.

[Applaus]

Wethouder Vat Jongens, goud. Goud dat jullie hier zijn; dat doet mij ontzettend goed. Heel fijn, dank je wel. Als
ik terugkijk naar de drie jaar die ik hier in Sliedrecht heb mogen dienen: nogmaals, dat zijn drie hele mooie jaren
geweest. Ik heb van de week een tweet de deur uitgedaan die aangaf: er is een tijd van komen en een tijd van 
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gaan en de tijd van gaan in Sliedrecht is nu gekomen. Ik heb hier overigens wel een aantal keren de
verzuchting gedaan: jongens, kijk alstublieft niet te veel terug, want dat belemmert alleen maar. Maar als ik nu 
terugkijk naar de drie jaar die ik Sliedrecht heb mogen dienen, dan mag ik toch zeggen dat we met elkaar heel 
veel zaken hebben mogen bereiken in die drie jaar tijd. Wat we in die drie jaar tijd ook met elkaar hebben mogen
bereiken, dat zijn zaken die in de steigers staan waarop doorgeborduurd kan gaan worden en waar Sliedrecht in 
de toekomst wat dat betreft wat beter gaat worden als dat het nu hier is. Degenen die mij op social media 
regelmatig volgen, die weten dat ik een hashtag heb die ik zeer regelmatig gebruik, 
#alleensamenkunnenwijhetdoen. Dat is ook het credo wat ook echt vanuit mijn hart komt. Ik ben er echt van 
overtuigd dat ik dit alleen samen met de samenleving heb kunnen doen om datgene te doen wat er allemaal 
gedaan is. Ik ben er ook van overtuigd dat ik het alleen samen heb kunnen doen met alle ondernemers; u haalde 
het inderdaad al net aan. Overigens, ik heb nog lang niet alle bedrijven in Sliedrecht bezocht, want er zijn er echt
heel veel. Dus mijn opvolger kan wat dat betreft ook zijn borst nat maken en nog meer dan genoeg bedrijven 
volgen, maar het is goud, echt goud om met de ondernemers in Sliedrecht aan tafel te zitten, te horen, te zien, te 
proeven, te ruiken, te snuiven zeg ik altijd maar. Wat leeft er, waar is behoefte aan? Ik ben er ook van overtuigd 
dat ik het alleen samen heb kunnen doen met alle zorgprofessionals, zoals het Bonkelaarhuis. Een gouden greep, 
ik zie Hannie daar zitten, die ook gestart is met het Bonkelaarhuis en waar we nu, een aantal jaren verder, dat 
nog meer hebben uit kunnen breiden en nog meer hebben kunnen professionaliseren. Ik ben ontzettend trots op 
de zorgmedewerkers, de professionals die daar bezig zijn. Ik heb het ook alleen samen kunnen doen met de 
onderwijswereld. Met onderwijsbesturen, directies, leerkrachten, maar ook alleen samen kunnen doen met de 
ambtelijke organisatie. Op een ander moment nemen we nog afscheid van de ambtelijke organisatie, daar ben ik 
ook blij mee. Patries, je komt dus nog wel aan de beurt, maar dit wil ik hier echt wel zeggen: de ambtelijke 
organisatie die ik heb mee mogen maken in de drie jaar dat ik hier in Sliedrecht heb mogen dienen, zeg ik altijd 
maar, ben ik  ontzettend dankbaar voor al datgene wat zij, ook richting mij hebben gedaan. De ondersteuning, de 
spiegeling, de tegenstellingen opzoeken met elkaar om daarmee de goede dingen met elkaar te kunnen doen. 
Dank daarvoor. Datzelfde geldt ook voor het college. We hadden vanmorgen, heel bijzonder, de laatste 
collegevergadering. Ja, dat doet wat met je. Wij hebben het gewoon ervaren als een heel plezierig college. Echt 
een collegiaal bestuur, waarin we niet alleen op een goede manier met elkaar bezig zijn, maar ook elkaar de 
nieren proeven op de momenten dat het ook echt nodig is en dat vertrouwen ook in elkaar hebt, maar ook naar 
elkaar toe rondom elkaar heen staan om voor de zaken, ook hier, de goede verdediging te krijgen. Daar ben ik 
het college ook ontzettend dankbaar voor. Ik sta hier als wethouder en u bent mijn baas, beste raad van 
Sliedrecht. Ik heb het ook alleen maar kunnen doen samen met u als raad van Sliedrecht, die mij heel veel 
mogelijkheden heeft gegeven om de dingen beleidsmatig te kunnen doen zoals die ook gedaan zijn. Als jullie in 
de voorstellen die gedaan zijn, daar op een andere wijze op hadden gereageerd, dan hadden we niet die sprong 
kunnen maken die er nu gemaakt is. En ja: ik was onderdeel van het vreemdelingenlegioen. Ik kreeg vanavond 
van één van de raadsleden te horen: eindelijk, je gaat vertrekken. Dat werd als een grapje bedoeld overigens, 
Mark, dus ik ga er verder niets van zeggen, maar ik heb me op zich niet gevoeld als een vreemdeling, niet in 
Jeruzalem, maar zeker niet als een vreemdeling in Sliedrecht. Sterker nog, het was me een enorm waar 
genoegen. Voorzitter, dat is een laatste, maar ook een persoonlijke noot: ik ben er persoonlijk van overtuigd dat 
ik dit ook alleen maar heb kunnen doen onder de hulp van boven waar ik toch dagelijks tot heb mogen bidden 
om hulp en kracht te kunnen krijgen om dit werk te doen. Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat ik dit heb mogen
doen hier in Sliedrecht. Dat ik uw dienaar, de dienaar van de samenleving van Sliedrecht heb mogen zijn. Ik 
wens u allen ontzettend veel goeds, alle goeds voor nu en voor de toekomst en we komen elkaar ongetwijfeld 
weer ergens tegen. Dank u wel.

[Applaus]

De voorzitter Dank Piet. Dank jullie wel. Daarmee zijn we gekomen aan het einde van agendapunt 11.  

12. BES - ONDERZOEK COMMISSIE GELOOFSBRIEVEN NIEUWE WETHOUDERS 
De voorzitter Als twee wethouders afscheid nemen is het ook nodig om nieuwe wethouders te benoemen en dat 
is agendapunt 12. Dat betreft dan ook het onderzoek van de commissie voor de geloofsbrieven van de beoogde 
nieuwe wethouders die voorgedragen zijn. De commissie voor de geloofsbrieven heeft vanwege de bijzondere 
taak die zij vandaag hadden, zowel het onderzoek van de geloofsbrieven van kandidaat wethouders als van 
kandidaat raadsleden, gisteren al vergaderd. Maar die commissie was nog niet ingesteld, dus dat gaan we 
vandaag als eerste doen, anders moeten we het werk weer opnieuw doen. Mijn voorstel aan u is om de heren 
Ippel, Jongeneel en Verheul te benoemen tot lid van de commissie voor de geloofsbrieven. Kunt u daarmee 
akkoord gaan? Ik zie dat dat het geval is. Aldus besloten. 
Mag ik dan de voorzitter van de commissie voor de geloofsbrieven, de heer Ippel, uitnodigen om verslag uit te 
brengen over hun rapport over het onderzoek van de geloofsbrieven van de kandidaat wethouders? De heer 
Ippel.
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De heer Ippel Dank u wel. Vooraf nog even een kort dingetje. Toen ik gisteren gevraagd werd, of tenminste, 
toen wij met de commissie bijeen waren om te zien wie voorzitter was, zou ik normaal gesproken mijn hand niet 
opgestoken hebben, maar u weet dat ik gisteravond Cees heb opgevolgd en ik vond het toch wel heel mooi om 
mijn voorganger weg te promoveren naar een andere tafel. Vandaar dat ik gevraagd heb: mag ik voorzitter zijn? 
En dan nu het rapport. 
De commissie uit de raad van de gemeente Sliedrecht, in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en 
verder bij de wet gevorderde stukken welke ingezonden zijn door de heer R. Bijderwieden, de heer J.C. Paas en 
de heer T.A. Spek, rapporteert de raad van de gemeente Sliedrecht dat zij bovengenoemde bescheiden heeft 
onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de voor de benoeming voorgedragen kandidaat wethouders aan 
alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoen. Voorts heeft de commissie kennis genomen van de mondelinge 
rapportage van de burgemeester aangaande de uitkomsten van het door de extern deskundige uitgevoerde 
integriteitsonderzoek. Iedere kandidaat wethouder heeft ook een Verklaring omtrent het Gedrag, de VOG, 
gekregen. Dat overwegende adviseert de commissie de raad om de heren Bijderwieden, Paas en Spek tot 
wethouder van de gemeente Sliedrecht te benoemen. 

De voorzitter Hartelijk dank, meneer Ippel. Blijft u nog even staan, want het kan zijn dat één van de raadsleden 
een vraag aan u heeft. Dat is niet het geval. Dan dank ik u zeer voor uw verrichte werkzaamheden als commissie.
U mag straks nog een keer namens de commissie een volgend rapport uitbrengen.

13. BES - BENOEMEN EN INSTALLATIE NIEUWE WETHOUDERS 
De voorzitter Allereerst gaan wij naar agendapunt 13. Dat is het benoemen en installeren van nieuwe 
wethouders van de gemeente Sliedrecht en er ligt een voorstel voor. Ik wil graag de heer Ippel opnieuw het 
woord geven om mede namens de andere indieners van het voorstel, de heren Dunsbergen en Van Wijngaarden, 
namens de fracties van de SGP-ChristenUnie, CDA en VVD het voorstel toe te lichten. De heer Ippel, gaat uw 
gang.

De heer Ippel Voorzitter, dank u wel. Na de formatieperiode van de achterliggende weken mag ik op dit moment
met gepaste trots, mede namens mijn collega’s Dunsbergen en Van Wijngaarden, aan de raad van Sliedrecht het 
voorstel doen om drie wethouders te laten benoemen voor de komende periode. Uiteraard doen we dit namens de
drie fracties van SGP-ChristenUnie, CDA en VVD. Het gaat om drie fulltime wethouders voor de periode 2022 
tot en met 2026 en de namen zijn geen verrassing meer. Het gaat om de heren Paas, Spek en Bijderwieden. 
Voorzitter, ik zou graag verder gaan met de benoeming en installatie, maar dat laat mijn bevoegdheid niet toe, 
dus aan u is het vervolg.

De voorzitter Dank u wel. U bent dan wel fractievoorzitter, maar die bevoegdheid heeft u nog niet. Overigens 
van harte gefeliciteerd met die verkiezing tot fractievoorzitter. Ook de heer Van Wijngaarden van harte 
gefeliciteerd. Heeft één van de andere leden nog behoefte om over dit voorstel het woord te voeren? Dat is niet 
het geval. Dan gaan wij over tot stemming en aangezien wij stemmen over personen en zeker wethouders, gaan 
we dat ook schriftelijk doen. U krijgt straks van de griffier per kandidaat een stembriefje uitgereikt, via de bode 
vanzelfsprekend. Daar kunt u op aangeven op wie u uw stem uitbrengt. U kunt voor of tegen aangeven bij de 
voorgestelde kandidaat. Vervolgens wordt dat briefje weer opgehaald door één van de bodes en komt er een 
volgend briefje met de volgende kandidaat. Op die manier proberen we te voorkomen dat u het verkeerde briefje 
in de verkeerde bus gooit, maar voordat wij overgaan tot stemming hebben we ook een stemcommissie nodig. Ik 
wil u eigenlijk voorstellen om mevrouw Verheul uit te nodigen om lid te worden van het stembureau, met de 
heer Mulder, of hij daar ook aan wil deelnemen en tenslotte de heer Brandwijk. Ik zie ze alle drie al knikken. 
Mijn eerste vraag is natuurlijk of u als raad akkoord gaat met deze voordracht en deze benoeming. Is dat het 
geval? Aldus besloten. Dan hebben we het stembureau ingesteld en dan nodig ik nu de griffier en de bode uit om
eerst voor kandidaat nummer 1 - dat is voor kandidaat Bijderwieden, daar kunt u nu uw stem op uitbrengen. 

Stemming

De voorzitter Dank u wel. De tweede ronde gaat inmiddels rond. U kunt uw stem uitbrengen op de 
voorgedragen kandidaat, de heer Paas.

Stemming

De voorzitter Tenslotte gaat nu de laatste stemming rond waarin u uw stem uit kunt brengen op het voorstel de 
heer Spek te benoemen tot wethouder.
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Stemming 

De voorzitter De laatste stem is uitgebracht. Ik schors de vergadering voor 10 minuten, tot 21.15 uur. Dan heeft 
het stembureau de gelegenheid om de stemmen te tellen en daarna heropenen we de vergadering. De vergadering
is geschorst.

Schorsing

De voorzitter Ik heropen de vergadering. De stemcommissie heeft een voorzitter benoemd en ik heb begrepen 
dat mevrouw Claudia Verheul dat is geworden. Van harte gefeliciteerd en ik wil u graag het woord geven om de 
uitslag van de stemming met ons te delen. Ik wil u vragen om per kandidaat het aantal uitgebrachte stemmen met
ons te delen: het aantal geldig uitgebrachte stemmen, het aantal stemmen voor en het aantal stemmen tegen. Gaat
uw gang.

Mevrouw Verheul Bedankt, voorzitter. Er zijn voor de heer Bijderwieden 21 stemmen uitgebracht, waarvan ook
21 geldig. Waarvan er voor 19 stemmen zijn, tegen 1 stem en blanco 1 stem. De heer Paas. Er zijn 21 stemmen 
voor uitgebracht, waarvan er 21 geldig zijn. Waarvan er 17 voor en 4 tegen en 0 blanco. Dan de heer Spek. Er 
zijn ook 21 stemmen uitgebracht, waarvan 21 geldig. Waarvoor er voor 18 stemmen zijn uitgebracht, tegen 3 en 
0 blanco. Bedankt, voorzitter.

De voorzitter Hartelijk dank en daarmee dank ik ook de leden van het stembureau voor de uitgebrachte 
stemmen. Daarmee stel ik vast dat alle kandidaat wethouders, de heer Bijderwieden, de heer Paas en de heer 
Spek alle drie benoemd zijn tot wethouder van de gemeente Sliedrecht. 

[Applaus]

De voorzitter Ik wil graag alle drie de wethouders uitnodigen om voor mij plaats te nemen. De eerste vraag die 
ik u stel is of u in uw benoeming bewilligt; of u die benoeming aanvaardt. Wat is daar het antwoord op van de 
heer Bijderwieden?

De heer Bijderwieden Ja.

De voorzitter Dank u wel. Van de heer Paas?

De heer Paas Ja.

De voorzitter Dank u wel. Van de heer Spek?

De heer Spek Jazeker.

De voorzitter Dank u wel. Dan kunnen wij mededelen dat er eigenlijk geen belemmeringen meer zijn om deze 
eervolle functie te bekleden en dat u daarmee ook afstand neemt van uw functie - nog veel belangrijker eigenlijk 
- de functie van raadslid. Zoals de heer Vat al memoreerde: de raad is de baas tenslotte van het college. Wij 
kunnen nu overgaan tot installatie. De heren Paas en Spek hebben gekozen voor de eed en de heer Bijderwieden 
voor de belofte. Ik wil u allen aanwezig in deze zaal vragen om op te staan van uw zitplaatsen, als u daartoe in de
gelegenheid bent. Ik wil allereerst de eed afnemen van de heer Paas en de heer Spek en vervolgens de belofte 
afnemen van de heer Bijderwieden. Ik lees de eed voor en dan vraag ik u vervolgens allebei om daar uw 
antwoord op te geven. De eed om te worden benoemd, te worden geïnstalleerd tot wethouder, luidt als volgt: 
“Ik zweer dat ik, om tot wethouder 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 wethouder naar
eer en geweten zal vervullen.” 
Wat is daarop het antwoord van de heer Cees Paas? 

De heer Paas Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

De voorzitter Dank u wel. Wat is daarop het antwoord van de heer Ton Spek?

De heer Spek Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
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De voorzitter Dank u wel. Dan gaan wij nu over tot het afnemen van de belofte van de heer Bijderwieden. De 
belofte luidt als volgt.
“Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of 
welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof 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 beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn 
plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.”
Wat is daarop uw antwoord?

De heer Bijderwieden Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter Dank u wel. Ik feliciteer u alle drie van harte met uw installatie tot wethouder van de gemeente 
Sliedrecht.

[Applaus] 

De voorzitter Ook dat gaat gepaard met cadeautjes. Ik nodig u uit. U heeft het misschien inmiddels gezien: de 
naambordjes zijn gewisseld. Neemt u plaats achter uw naambordje. Voor sommigen is dat eigenlijk heel 
vanzelfsprekend. De heer Spek heeft daar al vier jaar mogen zitten. Voor anderen is dat nieuw, maar gelukkig 
bent u niet nieuw in deze raad, niet nieuw in deze gemeente en dat maakt de introductie als wethouder, meneer 
Bijderwieden, een stuk makkelijker. U heeft er allebei al acht jaar ervaring als raadslid op zitten en die ervaring 
kunt u ook goed gebruiken in het mooie ambt van wethouder. Veel succes daarmee. Voordat wij verder gaan 
hebben ook een aantal leden van de raad aangegeven u graag nog even te willen toespreken. Iets te willen zeggen
tegen u. Nu mist de voorzitter even zijn overzicht. Laat ik het anders zeggen: wie van de raadsleden wil nog wat 
zeggen tegen de zojuist geïnstalleerde wethouders? De heer Ippel? Ja, prima. Dan geef ik graag allereerst het 
woord aan de heer Ippel. Gaat uw gang.

De heer Ippel Voorzitter, dank u wel. Ik wil graag op dit moment, mede namens mijn fractie, het nieuwe college
van harte feliciteren. In de achterliggende weken zijn we wat meer opgetrokken met elkaar dan gebruikelijk, 
maar het doet ons goed om de nieuwe collegeleden nu achter de tafel te zien zitten. Samen met u, burgemeester, 
als voorzitter, zullen zij de komende jaren het dagelijkse bestuur van onze prachtige gemeente gaan vormen. Op 
dit moment gaan we nog niet inhoudelijk het debat voeren over het akkoord, maar we wensen de heren wel alle 
wijsheid toe. Wijsheid, dat is zeker iets wat ze nodig hebben. Ze hebben allemaal een groot verstand van onze 
Schepper meegekregen, dus je zou zeggen: dan komt het wel goed met die wijsheid, maar daar wil ik het dan 
toch even met jullie over hebben. Want voorzitter, onze fractie vindt haar grondslag in de bijbel. Nu waken wij 
ervoor om te pas en te onpas teksten te citeren, maar soms kan het je boodschap wel onderstrepen. Ik zou daarom
iets willen citeren van koning Salomon. Hij wordt de meest wijze genoemd die er ooit geleefd heeft. In onze taal 
hebben we zelfs een spreekwoord wat naar hem verwijst, een Salomons oordeel vellen. Salomon heeft in de 
vorm van een allegorie hele interessante dingen over de combinatie van wijsheid en verstand gezegd, waarbij hij 
dat benoemt als twee verschillende personen. Het eerste wat we daar uit op kunnen maken is dat wijsheid en 
verstand dus niet hetzelfde is. Salomon verhaalt in zijn bekende spreukenboek dan een samenspraak. Verstand, 
persoon 1, luistert naar de vermaning van wijsheid, persoon 2. Wijsheid zegt dan: verlaat wijsheid niet, zij zal u 
namelijk voor heel veel gevaren bewaren. Heb de wijsheid lief en zij zal je beschermen. Doe de valsheid van je 
mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd. Kijk recht vooruit, baan het spoor van je voet en laat je 
wegen vaststaan. Wijk niet af naar rechts of links en keer je voet af van het kwaad. Kortom, als wij met ons 
verstand aan de haal gaan, kunnen er dus allerlei verkeerde dingen in ons opkomen en wijsheid wil ons daar 
uitdrukkelijk voor behoeden. Waarom dan? Salomon geeft daar zelf het antwoord op. Hij sluit namelijk dat 
gedeelte af met de opmerking: het beginsel van de wijsheid is de vreze van de Heer, het dienen. Wijsheid komt 
dus uiteindelijk bij Hem vandaan, onze Schepper. De persoon Wijsheid baant de weg aan de persoon Verstand 
om langs allerlei raadgevingen het pad wat een verstandig mens moet leven, zoals het bedoeld is door de 
Schepper. Wijsheid, dat zou je dus kunnen zeggen, is verstandige doordachtzaamheid, naar de normen van God 
zoals Salomon bedoelde en dat brengt je vanzelf bij het houden van de wet van de Heer. En houden van de wet, 
voorzitter: hier zitten drie wethouders en we hopen en bidden ze alle drie wijsheid bij hun verstand toe, maar 
daarbij ook Gods zegen. Van harte hoop ik dat het nieuwe college het verstand mag hebben en krijgen om zo in 
alle wijsheid Sliedrecht te gaan besturen. Een laatste woord nog voor wethouder Paas. Cees, we kennen elkaar 
nu ruim vier jaar. Het is een genoegen geweest om samen met je in de fractie op te trekken. Ik heb veel van je 
geleerd; dank daarvoor. Jouw gave om razendsnel dingen die gebeuren te doorzien, dat zullen wij in de fractie 
zeker gaan missen. Alhoewel je natuurlijk wel gewoon blijft meedenken in de komende periode. Maar deze plek 
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is je van harte gegund en met jouw verstand gun ik je ook de wijsheid toe waar we het zojuist over hebben
gehad. Voorzitter, dank u wel.

De voorzitter Dank u wel, meneer Ippel. Dan geef ik graag het woord aan de heer Dunsbergen namens de CDA-
fractie.

De heer Dunsbergen Voorzitter, dank u wel. Ik ga het niet zo lang houden als de heer Ippel. Hij heeft kundig 
gesproken, verstandig en ik wil dat onderstrepen met de woorden: na de afgelopen periode waarin we ook met de
coalitievorming met elkaar hebben opgetrokken, is het mooi om dan nu op dit punt aan te komen waarin jullie 
geïnstalleerd zijn als wethouder en ook de raad zo meteen weer compleet mag zijn. Ik kijk uit naar de jaren die 
voor ons liggen, zeker ook in de wetenschap dat dat helemaal goed gaat komen. Ik wil jullie daar heel veel 
succes bij wensen en alle goeds. Dank u wel.

De voorzitter Dank u wel, meneer Dunsbergen. Dan kijk ik even rond. De heer Mark Verheul namens PRO 
Sliedrecht.  

De heer Verheul Voorzitter, ik denk dat het lopen langer heeft geduurd als de woorden die ik graag wil 
spenderen, maar ik ga een poging doen. Beste Cees, beste Roeland, beste Ton, beste college: van harte 
gefeliciteerd met jullie benoeming tot wethouder. Namens de fractie van PRO Sliedrecht wensen wij jullie veel 
geluk, maar vooral ook veel wijsheid toe. Want dat zal Sliedrecht nodig hebben met de uitdagingen die de 
komende jaren op ons af gaan komen. Jullie hebben de intentie uitgesproken om echt met zijn allen aan de slag 
te willen gaan voor een mooier en beter Sliedrecht en wij kijken dan ook uit naar het gesprek om invulling te 
geven aan het werkprogramma. Veel succes.

De voorzitter Dank je wel, Mark. Dan geef ik tenslotte in deze ronde van de raad het woord aan de heer 
Brandwijk namens Slydregt.NU. Gaat uw gang.

De heer Brandwijk Dank u wel, meneer de voorzitter. Namens onze fractie zal bij het hoofdlijnenakkoord zo 
meteen Mark het woord doen. Daarom wilde ik graag nu ook zelf nog even de wethouders heel veel succes 
wensen, de aankomende vier jaar en kijk ik uit naar de samenwerking die we mogen gaan hebben. Dank u.

De voorzitter Dank je wel, Boudewijn. Dan zijn we gekomen aan het einde van dit agendapunt. De raad wenst u
veel wijsheid en ziet ook uit naar een goede samenwerking met het nieuw samengestelde college en dat geldt 
ook voor mij persoonlijk. 

14. BES - ONDERZOEK COMMISSIE GELOOFSBRIEVEN NIEUWE RAADSLEDEN 
De voorzitter Daarmee zijn we gekomen aan het einde van punt 13 en gaan we over naar punt 14, want er zijn 
drie raadsleden benoemd tot wethouder. Die hebben dus daarmee afstand gedaan van de functie van raadslid en 
daarmee hebben we drie vacatures. Dat is ook zichtbaar aan deze tafel en die gaan we zo snel mogelijk vanavond
opvullen. Daarvoor gaan we naar punt 14 en dat is het onderzoek van de commissie voor de geloofsbrieven voor 
de nieuwe raadsleden. Er zijn drie nieuwe raadsleden benoemd, of in ieder geval: dat moet blijken. Op basis van 
de kieswet zijn hun geloofsbrieven ingediend en de commissie voor de geloofsbrieven heeft opnieuw haar 
werkzaamheden verricht, gisteren. De heer Ippel als voorzitter zal daar nu verslag van uitbrengen. De heer Ippel,
ik nodig u opnieuw uit om naar voren te komen. U heeft nog nooit zoveel keren het woord mogen voeren in een 
gemeenteraadsvergadering. 

De heer Ippel Wen er maar vast aan, burgemeester. De commissie uit de raad van de Gemeente Sliedrecht, in 
wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en verder bij de kieswet gevorderde stukken, ingezonden door de 
heer J.T.H. van Rossum, de heer V.E. Prins en mevrouw A.E. Schild-de Jong, benoemt tot lid van de raad van de
gemeente Sliedrecht, rapporteert de raad van de gemeente Sliedrecht dat zij bovengenoemde bescheiden heeft 
onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemden aan alle in de gemeentewet gestelde eisen 
voldoet. De commissie adviseert de benoemde leden toe te laten als lid van de raad van de gemeente Sliedrecht. 

De voorzitter Hartelijk dank, meneer Ippel. Zijn er vragen aan de commissie? Dat is niet het geval. Dan dank ik 
de commissie opnieuw voor de verrichte werkzaamheden en stel voor deze commissie nu te ontbinden. Aldus 
besloten. Het rapport van de commissie, ook het vorige rapport wat ze hebben uitgebracht is overigens te lezen 
op raad.sliedrecht.nl. 

15. BES - BESLUIT TOELATING EN INSTALLATIE NIEUWE RAADSLEDEN
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De voorzitter Wij gaan door naar agendapunt 15 en dat is het besluit tot toelating en installatie van de
nieuwe raadsleden. De benoemde raadsleden moeten formeel namelijk nog wel toegelaten worden tot de raad. 
Kunnen de benoemde raadsleden bij acclamatie worden toegelaten tot de raad, vraag ik aan u? 

[Applaus]

De voorzitter Dat is het geval. Ik dank u hartelijk. Dan vraag ik de toegelaten raadsleden nu naar voren te 
komen. Dat zijn de heer Prins, de heer Van Rossum en mevrouw Schild-de Jong. Ik wil u allemaal vragen te 
gaan staan. Wij gaan over tot het afleggen van de eed. Ik lees de eed voor en dan nodig ik u uit om daar uw 
antwoord op te geven. 
“Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad 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 lid van de raad 
naar eer en geweten zal vervullen.” De heer Vincent Prins. 

De heer Prins Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 

De voorzitter Dank u wel. De heer Martin van Rossum.

De heer Van Rossum Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

De voorzitter Dank u wel. Mevrouw Annebeth Schild-de Jong.

Mevrouw Schild Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

De voorzitter Dank u wel. Ik feliciteer u alle drie met uw installatie tot lid van de raad van de gemeente 
Sliedrecht. U allen mag weer gaan zitten en dan zal ik nu de cadeautjes uitreiken die daar bij horen. 

[Applaus]

De voorzitter Dames en heren, dat zijn mooie momenten. De raad is weer compleet, het college is benoemd. We
kunnen er tegenaan, zou je kunnen zeggen en we zien uit naar een goede onderlinge samenwerking binnen de 
raad, maar ook tussen de raad en het college en evenzeer natuurlijk ook tussen de raad en college en onze 
samenleving. 

16. BES - AANWIJZING PLAATSVERVANGEND VOORZITTER RAAD 
De voorzitter Wat ook belangrijk is, is dat een aantal functies vervuld wordt waarvoor nu vacatures zijn 
ontstaan. De eerste die wij gaan vervullen is het aanwijzen van een plaatsvervangend voorzitter van u als raad. 
Want de huidige plaatsvervangend voorzitter, of ik moet eigenlijk zeggen: inmiddels de vorige plaatsvervangend
voorzitter, de heer Cees Paas, is zojuist aangetreden en geïnstalleerd tot wethouder en daarom ook geen lid meer 
van de raad. Cees, je hebt die functie als plaatsvervangend voorzitter sinds 17 maart 2020 vervuld. Je was een 
waardige plaatsvervanger en waarnemer ook van de burgemeesters. Ik zie Dirk; de heer Dirk van der Borg is ook
vanavond aanwezig en die heeft het ook mogen ervaren en ik zeg dit ook mede namens hem: zeer veel dank voor
de wijze waarop je die rol in de afgelopen jaren hebt vervuld. Dat was dienstbaar voor de burgemeesters die je 
mocht dienen, maar ook dienstbaar voor de hele raad. Zeer veel dank daarvoor.

[Applaus]

De voorzitter U als raad heeft de gelegenheid gekregen om een voordracht te doen voor het waarnemen van het 
voorzitterschap, wie u dacht dat daar geschikt voor zou zijn. Daar is uitgekomen dat er een nieuw voorstel voor u
voorligt en het voorstel is om de heer Timo Pauw aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter van de 
gemeenteraad. Wenst één van de leden van de raad daarover het woord? Dat is niet het geval. Kan de raad bij 
acclamatie dan ook instemmen met het voorliggende voorstel? Dank u wel. Dank voor het vertrouwen, Timo en 
van harte gefeliciteerd met je benoeming tot plaatsvervangend voorzitter van deze mooie raad. We zien uit naar 
een goede samenwerking. Veel wijsheid in deze verantwoordelijke rol. We hopen overigens ook wel dat het niet 
zo heel veel nodig zal zijn dat je de voorzitter van deze raad hoeft te vervangen. We zien uit naar een goede 
samenwerking, dank je wel. Fijn dat je dat wilt doen. 
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17. BES - BENOEMEN LEDEN WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE EN AUDITCOMMISSIE
SLIEDRECHT 
De voorzitter We gaan over naar punt 17 van deze agenda en dat is het benoemen van de leden van de 
werkgeverscommissie van de griffie en van de Auditcommissie van Sliedrecht. Zoals u hebt gezien - dat was ook
doordat we natuurlijk een aantal vacatures pas later binnen de fracties of een aantal functies binnen de fracties 
zijn verdeeld op het laatste moment - hebben er nog een aantal mutaties in de afgelopen 24 uur plaatsgevonden. 
De griffie heeft u daar over geïnformeerd. In de werkgeverscommissie van de griffie zijn twee vacatures 
ontstaan, voor twee leden. Het CDA heeft de heer Prins voorgedragen en de VVD de heer Van Wijngaarden. 
Door de benoeming van de heer Bijderwieden als wethouder is tevens een vacature ontstaan in de 
Auditcommissie voor een lid en een plaatsvervangend lid. Voorgesteld wordt door de fractie van de VVD om de 
heer Van Rossum tot lid van de Auditcommissie te benoemen en de heer Van Wijngaarden tot plaatsvervangend 
lid. De heer Prins en de heer Van Rossum zijn zojuist tot raadslid benoemd en toegelaten en geïnstalleerd. Kan 
de raad bij acclamatie instemmen met het voorliggende voorstel?

[Applaus]

De voorzitter Dat is het geval. Dank u wel. Aldus besloten. 

18. BES - AANBIEDING EN BESPREKING HOOFDLIJNENAKKOORD 2022 - 2026 
De voorzitter Daarmee zijn alle vacatures voorlopig vervuld en gaan wij over naar agendapunt 18. Dat is het 
aanbieden en het bespreken van het hoofdlijnenakkoord 2022–2026. Van te voren heeft de griffier met u gedeeld
wat de gang van zaken zal zijn bij de bespreking van dit onderwerp. Allereerst geef ik graag de heer Paas, nog 
vanuit zijn rol als formateur, de gelegenheid om het hoofdlijnenakkoord aan u als raad aan te bieden. U heeft het 
allemaal ontvangen; ook de inwoners in onze gemeente kunnen het meelezen op raad.sliedrecht.nl, maar de 
officiële overhandiging vindt nu plaats. Hij zal daar mogelijk een korte toelichting bij geven en vervolgens is er 
gelegenheid om hem over het proces wat doorlopen is, een aantal vragen te stellen. Vervolgens vindt er een 
debat plaats over de inhoud van het hoofdlijnenakkoord. Daarvoor heb ik een sprekersvolgorde gedeeld. Ik stel 
voor dat ik nu allereerst het woord geef aan de heer Paas om het hoofdlijnenakkoord aan te bieden.

De heer Paas Dan verzoek ik de voorzitter om te gaan staan en dan wil ik namens de coalitiepartijen aan de 
voorzitter van de gemeenteraad dit hoofdlijnenakkoord voor 2022-2026 aanbieden. 

De voorzitter Dank u wel. Hartelijk dank, Cees. Dank jullie wel.

[Applaus]

De heer Paas Dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Zoals u al zei hebben we al eerder het akkoord 
verstuurd, namelijk eind april zoals we beloofd hadden. We hebben dat ook gericht aan de inwoners van 
Sliedrecht, gericht aan de organisaties in Sliedrecht, gericht aan u als gemeenteraad en als ambtelijke organisatie 
om samen met ons deze hoofdlijnen die we neer hebben gelegd, verder uit te werken. Het belangrijkste daarvan 
is dat wij hebben gezegd dat de politiek gaat over de besluiten die de politiek moet nemen. De politiek gaat dus 
ook over het debat wat plaats moet vinden over de hoofdlijnen over het vervolg. Daarom wil ik het hier bij 
houden en wil ik het overlaten aan de fractievoorzitters of de andere raadsleden die hier wat over willen zeggen.

De voorzitter Dank u wel. Blijft u nog even staan. Misschien dat één van de raadsleden over het proces wat 
gevolgd is om te komen tot de formatie van de nieuwe coalitie nog vragen heeft. Dat is niet het geval. Dank u 
wel. Neemt u plaats. Zoals de heer Paas al zei: dan is er nu ruimte om het debat te voeren over dit 
hoofdlijnenakkoord wat er ligt. Het debat voert u onderling; dat voert u niet met de leden van het college. Want 
het is een hoofdlijnenakkoord, dus drie fracties. De sprekersvolgorde zal zijn dat ik allereerst het woord geef aan 
de grootste oppositiefractie; dat is de fractie van PRO Sliedrecht, vervolgens aan de grootste coalitiefractie, 
enzovoort en dat we zo het rijtje afgaan. Daarmee geef ik allereerst het woord in deze ronde aan de heer Verheul 
als fractievoorzitter van PRO Sliedrecht. 

De heer Verheul Voorzitter, de fractie van PRO Sliedrecht heeft kennis genomen van het akkoord op 
hoofdlijnen. Het akkoord lijkt op een eerste, daadwerkelijke stap naar een nieuwe vorm van samenwerken. Ik 
heb eerder uitgesproken dat als de intenties van de coalitie echt en oprecht zijn, dat wij graag op een 
constructieve wijze willen meewerken aan deze nieuwe vorm van samenwerken. Dat betekent uiteraard niet, in 
tegenstelling tot enkele andere partijen, dat wij als klapvee gaan functioneren voor het college. Voorzitter, in de 
afgelopen periode heb ik kennis mogen maken met een scala aan manieren om geïnformeerd te worden als 
raadslid. Naast een college informatiebrief, werkgroepen, beeldvormende vergaderingen en fractiespecialisten 
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overleggen is er een nieuwe manier bijgekomen, voorzitter en daar komt die, namelijk de CIP. Een college
informatiepodcast. Voorzitter, mag ik het woord CIP claimen? Het lijkt mij namelijk wel een hippe manier om 
inwoners te informeren. Voorzitter, tijdens de podcast die is opgenomen en uitgezonden door Sliedrecht24 werd 
het hoofdlijnenakkoord uitvoerig besproken. Het kon natuurlijk niet missen dat de vraag werd gesteld waarom 
PRO Sliedrecht niet in het college zit en daarop reageerden wethouders los van elkaar. De eerlijkheid gebiedt te 
zeggen, voorzitter, dat ik toch wel een beetje verrast werd door enkele uitspraken van de wethouders. Zo gaf 
wethouder Paas aan dat PRO Sliedrecht haaks zou staan op de Koers 2030. Voorzitter, ik vind het oprecht 
jammer dat dit het beeld is wat bij wethouder Paas leeft, want PRO Sliedrecht kan zich prima vinden in de grote 
lijnen van Koers 2030 en houdt er alleen een andere visie op het bouwen na, met name op bouwen over het 
spoor. Voorzitter, als de nieuwe samenwerking ook inhoudt dat wij niet langer op basis van zetels, maar partijen 
tellen, dan krijgen we nog een leuke periode. Want wethouder Spek deed toch wel een bijzondere uitspraak door 
de vraag te deponeren hoe het komt dat één van de zes partijen denkt dat er maar 600 woningen nodig zijn. 
Voorzitter, één van de zes klinkt natuurlijk fancy, zoals we gewend zijn van wethouder Spek, maar het kleineert 
ook deze partij. Maar laat deze ene partij, voorzitter, nou meer stemmen hebben dan twee van de drie 
coalitiepartijen bij elkaar? Die in tegenstelling tot het CDA en VVD geen stemmen zijn verloren en bijna 25% 
van de Sliedrechters mogen vertegenwoordigen in de raad? Voorzitter, ik zal er niet te diep op ingaan voor de 
rest, maar het is niet PRO Sliedrecht die vindt dat er maar 600 woningen nodig zijn. Het is een uitkomst van een 
onderzoek. Voorzitter, het mag duidelijk zijn dat de VVD heel graag het college in wilde. Daar waar de partij 
vier jaar geleden nog een alles of niets-houding had en zelfs is weggelopen bij de onderhandelingen, is de partij 
nu akkoord met een beperkte verruiming in de vorm van een bredere openstelling voor bedrijven ten zuiden van 
de A15, daar waar ondernemers ten noorden de komende vier jaar niks mee opschieten. Voorzitter, kijkend naar 
de motivatie voor de verruiming, kijk ik nu al met heel veel plezier uit naar de discussie. Wellicht dat we de 
telling van wethouder Spek kunnen hanteren. Want als we in partijen zouden tellen, dan zijn er maar twee 
partijen tegen verruiming. Nou ja, bij één is het wat onduidelijk, want tijdens de verkiezingen gaf één partij in de
stemwijzer aan voorstander te zijn om ondernemers zelf de keuze te geven om zondag open te gaan. Slimme zet, 
een foutje; het was in ieder geval voldoende om te mogen tekenen bij het kruisje. Voorzitter, hier laat ik het even
bij.

De voorzitter Dank u wel, meneer Verheul. Dan geef ik graag het woord aan de heer Ippel van de SGP-
ChristenUnie.

De heer Ippel Voorzitter, dank u wel. Ik zei het in mijn eerdere woordvoering vanavond al: er ligt een mooie 
periode achter ons. De informateur heeft zijn werk op 5 april afgerond en gepresenteerd. Toen is de informateur 
benoemd en nog geen drie weken later lag er een akkoord - dit akkoord. Wij als fractie van de SGP-ChristenUnie
juichen het toe dat het zeker geen dichtgetimmerd akkoord op allerlei onderdelen is, maar dat er alle ruimte voor 
alle fracties is om hier een bijdrage aan te leveren. We hopen ook echt dat alle fracties hier positief in zitten. En 
dat kan in onze ogen ook, omdat alle fracties er op verschillende onderdelen redelijk vergelijkbaar in zitten als de
partijen die nu het college vormen. Een paar onderdelen worden niet door de volledige raad gedragen, zodat daar
meer afspraken over zijn gemaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de voortgang van de ontwikkeling van 
Sliedrecht Noord, de noodzaak om de voetbalvelden te verplaatsen voor de economische ontwikkeling, de 
zondagsrust en het belang van een goede regionale samenwerking. We zijn als SGP-ChristenUnie blij met de 
gekozen route, waardoor veel minder als de vorige periode alles al vooraf bepaald is. We hopen dat hiermee het 
vertrouwen tussen de raad onderling, maar ook met het college weer verder wordt versterkt. We beseffen ook dat
daar de medewerking van iedereen voor nodig is en ik vraag dan ook of alle fracties zich hierover willen 
uitspreken. Voorzitter, één en ander begint met goede plannen, gevolgd door een goede aanpak, maar direct 
daaraan gekoppeld gaat het dan ook om een goede communicatie over de voortgang. Duidelijk moet zijn 
wanneer en hoe de raad aan zet is op het moment dat er keuzes gemaakt moeten worden. In het akkoord zijn dat 
nu schakelmomenten genoemd. Dat communiceren en communiceren en communiceren en communiceren is als 
een kernwoord benoemd tijdens de formatieperiode en zover ik het kan zien, zit het bij het nieuwe college goed 
tussen de oren. Het nieuwe college zal veel gaan voorbereiden voor de lange termijn van ons mooie dorp. Hier 
zal de nodige tijd voor de lobby in zitten, maar er is ook op korte termijn werk aan de winkel als het gaat om 
duurzaamheid en energie, het opstarten en afmaken van binnenstedelijke ontwikkelingen, maar ook op de mooie 
combinatie om bij wijkaanpak nu niet meer puur fysiek te kijken, maar hier ook het sociale aspect op voorhand 
al mee te nemen. Tijdens onze heisessie hebben we door de presentatie van de heer Jeroen Frisse hier ook al een 
frisse blik op kunnen krijgen. Met deze aanpak moet dan ook voor iedereen duidelijk zijn dat er een eenduidige 
werkwijze van projectsturing bestaat. Belangrijk daarbij is dat de raad ook goed haar rollen kan uitoefenen. Mooi
dat hier in het raadsprogramma voor de opleiding ook dit jaar alweer tijd voor ingeruimd is. Voorzitter, ons 
nieuwe verkiezingsprogramma kreeg de naam mee ‘Voor een gezonde politiek.’ We zien de inhoud van dat 
verkiezingsprogramma ook op meerdere punten terug in dit akkoord en wat hier zeker ook van belang is, is dat 
de financiële huishouding gezond blijft. We zullen daar als fractie ook over waken. Zeker in deze onzekere tijden
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zullen we soms moeten kiezen tussen anders durven denken, of misschien ook wel wat vertraging in
ambities, waarbij dat laatste zeker niet onze voorkeur heeft. We zullen er voor moeten waken dat de beperkte 
financiële middelen onbedoeld opgaan aan zaken die niet tot de Koers 2030 behoren. Voorzitter, vinden wij dan 
alles geweldig? Dat zeker niet. Het vormen van een nieuw college is natuurlijk een kwestie van geven en nemen.
Het akkoord eindigt met een passage over de zondagsrust en zoals het hier is opgeschreven, kunnen we zeggen 
dat dat deel in ieder geval niet letterlijk uit ons verkiezingsprogramma komt. Het staat duidelijk omschreven; 
voor sommigen is een verdere openstelling niet ver genoeg en voor anderen een pijn om te zien dat hier weer 
stappen in gezet moeten worden. Het mag duidelijk zijn dat onze fractie en achterban zich bij deze laatste groep 
thuis voelen. Voorzitter, er is nog genoeg over te zeggen, over dit punt, maar dat doen we op dit moment zeker 
niet omdat ik dan bang ben dat dit punt in het akkoord het debat mogelijk gaat beheersen, terwijl er juist andere 
zaken uit het akkoord aandacht moeten hebben op dit moment. Dan bedoel ik met name: pakken op dit moment 
alle fracties de uitgestoken hand aan die aangeboden wordt in dit akkoord? En daaraan een vervolgvraag: pakken
alle fracties ook hun verantwoordelijkheid om richting hun achterban de oproep te doen om mee te denken aan 
de ontwikkeling van Sliedrecht op een positief kritische manier? We willen nog afsluiten met een woord van 
dank aan de formateur voor zijn vele werk van de achterliggende weken. Besprekingen zijn meestal sneller 
gevoerd dan dat het allemaal goed op papier staat, zeker als er ook nog een aantal taalpuristen uit de 
verschillende fracties meelezen. Maar wat ons betreft is het een groot compliment waard en biedt het voldoende 
aanknopingspunten om de komende vier jaar onze schouders er onder te zetten. Voorzitter, dan richt ik me nog 
even tot het puntje wat meneer Verheul net opriep en dat ging over het claimen van de term CIP. Maar die 
initialen heb ik al meer dan 50 jaar, dus die gaat u niet claimen. Dank u.

De voorzitter Hartelijk dank, meneer C.I. Ippel. We gaan over naar de heer Van der Plas namens de PvdA-
fractie. Aan u het woord. 

De heer Van der Plas Voorzitter, laat ik allereerst, nogmaals, onze waardering uitspreken voor de prettige en 
uiterst doelgerichte wijze waarop informateur Tygo Jansen en zijn onvolprezen ondersteuner Sjoerd Swinkels de 
gesprekken met onze fractie zijn aangegaan. Deze gesprekken - en ook die met de andere fracties uiteraard - 
hebben geleid tot het eindverslag dat op 5 april in de gemeenteraad is besproken. Daarin werd geconstateerd dat 
er een brede consensus bestaat over de inhoudelijke doelen op langere termijn. Deze brede consensus vraagt om 
een niet al te gedetailleerd coalitieakkoord. Geadviseerd werd het akkoord op hoofdlijnen te houden. Wij zijn 
daar blij mee, want een al te zeer dichtgetimmerd coalitieakkoord kan zeer beperkend werken, zowel voor de 
coalitie als voor de oppositie. Waardering daarom voor de opstellers van het hoofdlijnenakkoord zelf. Even nu 
op het gevaar af als klapvee te worden gekwalificeerd, wou ik deze opmerking toch wel even graag even kwijt. 
In het stuk lezen wij veel terug van wat wij ook in ons verkiezingsprogramma hadden staan en met name daar 
waar het gaat over het betrekken van de inwoners bij de verdere ontwikkeling van ons dorp. In de brief aan de 
inwoners die bij het hoofdlijnenakkoord is gevoegd staat: ‘de gemeenteraad neemt besluiten, maar voor het 
zover is worden deze besluiten voorbereid door het college, de ambtelijke organisatie, inwoners, verenigingen, 
bedrijven en organisaties. Een goed voorbereid besluit kan niet zonder een robuuste samenwerking en een open 
onderlinge communicatie.’ Voorzitter, deze tekst bevat een belofte en schept dus verplichtingen. Wij hopen dat 
de uitgesproken ambitie om in 2026 terug te kunnen kijken op een periode waarin de gemeente met haar 
dienstverlening heeft laten zien dat de inwoners op de eerste plek staan, kan worden waargemaakt. Tot slot zijn 
we zeer benieuwd naar het werkprogramma dat in september het levenslicht moet zien en de manier waarop dat 
tot stand gaat komen. Tot zover voor dit moment, voorzitter. Dank u.

De voorzitter Dank u wel, meneer Van der Plas. Dan geef ik graag het woord aan de heer Dunsbergen namens 
de CDA-fractie. 

De heer Dunsbergen Voorzitter, we kunnen aan de slag. Met een hoofdlijnenakkoord om trots op te zijn kunnen 
we werk gaan maken van de vier jaar die nu voor ons liggen en met de Koers 2030 als basis was het ook niet 
moeilijk om snel tot overeenstemming te komen. De richting is duidelijk; nu is het zaak om snel aan te slag te 
gaan. En er staat ons ook wat te doen, want we zien donkere wolken op ons dorp afkomen in de vorm van 
stijgende zorgkosten en een herijking van het gemeentefonds, om maar even twee punten te noemen en daar 
moeten we ons op voorbereiden. Dat doen we niet door de luiken te sluiten, maar juist door te investeren in ons 
dorp en ons klaar te maken voor de toekomst, zoals het ook goede rentmeesters betaamt. Er zijn ook een paar 
onderdelen in het akkoord op hoofdlijnen die er voor ons als CDA uitspringen en dat zijn ook onderdelen die 
maken dat we als CDA met overtuiging een handtekening onder dit akkoord hebben gezet. Dat is allereerst dat 
we balans willen gaan brengen in het woningaanbod in Sliedrecht. Dat betekent binnenstedelijk aan de slag om 
alle wijken in Sliedrecht tot een gezonde mix te maken van koop- en huurwoningen, maar daarnaast ook gewoon
meer koopwoningen, zodat alle inkomensgroepen in Sliedrecht de kans krijgen om een huis te kopen in ons 
mooie dorp. En we willen Sliedrecht leefbaar en duurzaam houden en maken. En dat gaan we niet doen door alle
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groene postzegels aan de binnenstedelijke kant van Sliedrecht vol te bouwen, maar door juist de ruimte op
te zoeken in Sliedrecht Noord. We gaan bouwen over het spoor, waar voldoende ruimte is voor gasloze, moderne
woningen voor jong en oud. Dat is bovendien een zeer lang gekoesterde wens van het CDA die gelukkig ook een
prominente plek in het akkoord heeft gekregen. En we willen ook meer balans brengen in het wegverkeer in 
Sliedrecht en betere verdeling van het verkeer over het dorp. Dan heb ik het uiteraard over de noord-zuid 
verbinding die onmisbaar is om ook de verbinding te houden en te maken met Sliedrecht Noord. We gaan 
uiteraard ook balans brengen in de manier waarop we ons voortbewegen. Ik denk dan specifiek aan de fiets en 
ook dat vraagt investeren in Sliedrecht. Tot slot willen we een sociale balans terugbrengen, met de nadruk op 
preventie en dat betekent dat we ook breder moeten kijken. Niet alleen naar zorg, maar juist ook naar de opbouw
van wijken, naar toegangswegen, naar sociale voorzieningen, naar openbaar vervoer. Mooi om te zien dat dat 
soort onderdelen allemaal in het akkoord zijn opgenomen. Voorzitter, uiteraard kunnen we als CDA niet in ons 
eentje de balans terugbrengen in Sliedrecht en dat kunnen we ook niet alleen als coalitie. We moeten daarvoor 
samenwerken op heel veel verschillende manieren en dat is samenwerking hier in de raad, dat is ook 
samenwerking tussen raad en college en dat is samenwerking met buurgemeenten, met provincie, met 
Waterschap, met het Rijk. Bovenal uiteraard ook samenwerking met de Sliedrechtse inwoners, ondernemingen, 
verenigingen, kerken; wie dan ook. Samenwerking betekent ook dat je wat aan de ander moet hebben. Dus we 
roepen ook iedereen op, we doen een dringend appèl aan raad en samenleving om mee te doen en mee te blijven 
doen. Voorzitter, samenwerking betekent soms ook dat je moet samenwerken met partijen die nu misschien nog 
geen samenwerkingspartner lijken. Juist dan is het belangrijk om elkaar op te zoeken, het gesprek te blijven 
voeren en we zijn er ook van overtuigd dat we er dan uit gaan komen. En dat blijkt ook als we kijken naar het 
akkoord, het stukje over de zondagsrust, waarbij we ook met respect voor ieders mening tot overeenstemming 
zijn gekomen, omdat we ook allen overtuigd waren dat de Koers 2030 bittere noodzaak is en daarmee de enig 
juiste koers om Sliedrecht vooruit te helpen. Voorzitter, ik rond af. Het is tijd om de koers bij de hoorns te 
vatten. We gaan aan de slag en het CDA heeft er zin in. Ik wil de raad en het nieuwe college heel veel succes 
wensen en bovenal Gods onmisbare zegen. Dank u wel. 

De voorzitter Dank u wel, meneer Dunsbergen. Dan geef ik graag het woord aan de heer Jongeneel van de 
fractie van Slydregt.NU. Gaat uw gang. 

De heer Jongeneel Bedankt, voorzitter. Laat ik beginnen de partijen te feliciteren met het tot stand komen van de
coalitie en het bereikte akkoord op hoofdlijnen. De coalitie bestaat uit twee dezelfde partijen als de vorige 
coalitie; alleen de PvdA is nu vervangen door de VVD. Deze nieuwe coalitie wordt het beste voor Sliedrecht en 
dat gaat met vallen en opstaan; daar willen wij transparant over zijn. Resultaten moeten zichtbaar waarneembaar 
zijn voor de Sliedrechter: dat klinkt veelbelovend. Een hoofdlijnenakkoord is iets nieuws voor Sliedrecht. De 
gehele raad wordt in positie gebracht om op grote terreinen eigen accenten aan te brengen aan het te voeren 
beleid in de gemeente. Alles valt of staat met dat er goed gecommuniceerd wordt tussen de raad, college en 
ambtelijke organisatie. Informatie moet op tijd worden gedeeld; hierdoor ontstaat er onderling vertrouwen. 
Slydregt.NU kan dit alleen maar toejuichen. Op het gebied van woningen wil de coalitie 2500 woningen 
gebouwd hebben in 2040. Tussen 2022 en 2026 vindt er onderzoek en voorbereiding plaats hoe dit gerealiseerd 
moet worden. Veel Sliedrechters vinden dit terecht te lang duren. Dit had bij het vorige college al moeten 
gebeuren. Op dit punt zijn de SGP-ChristenUnie en het CDA in het vorige college veel te afwachtend geweest. 
De lobby richting de provincie voor buitenstedelijk bouwen moet na vanavond gelijk beginnen. Ook voor de 
aanleg van de noord naar zuid verbinding moet er gelobbyd worden bij de provincie. De tijd van uitstellen is 
voorbij. De kritiek vanuit de provincie dat er op het Burgemeester Winklerplein te veel huizen worden gebouwd,
slaat nergens op als je niet wilt dat er over het spoor wordt gebouwd. Dan vraagt men er zelf om dat Sliedrecht 
binnenstedelijk wordt volgepropt. Slydregt.NU is faliekant tegen deze ontwikkeling. Hierdoor neemt namelijk de
leefbaarheid in Sliedrecht af. Het nieuwe college wil een gemeentebreed ondernemingsfonds. Hier kan 
Slydregt.NU zich in vinden. Waarom liggen hier vanuit regionaal perspectief kansen? Is een vraag voor de 
coalitiepartijen. Bij de grote projecten moet men creatief omgaan met de beschikbare ruimte door in te zetten op 
multifunctioneel gebruik. Dit is slechts het uitgangspunt; het moet gewoon functioneel zijn en dat is gewoon 
realistisch. Projecten moeten voldoen aan smart geformuleerde tijdlijnen. Het moet voor iedereen transparant 
zijn wanneer projecten afgerond moeten zijn. De plannen voor een modern nieuw Baggermuseum staat 
Slydregt.NU helemaal achter. Het heeft meerwaarde in recreatieve, onderwijskundige en economische zin. Het 
museum moet op zondag geopend zijn. Veel dagjesmensen trekken er op zondag op uit. Goed dat het nieuwe 
college in het vizier heeft dat de energietransitie haalbaar, betaalbaar en begrijpelijk moet zijn voor de 
Sliedrechter. Keuzevrijheid en het voorkomen en tegengaan van energiearmoede blijft voor Slydregt.NU voorop 
staan. Veiligheid en leveringszekerheid zijn belangrijker dan snelheid om van het aardgas af te gaan. Houdt 
nieuwe innovatieve ontwikkelingen in het oog. De coalitie wil met een stevige aanpak inzetten op de handel en 
gebruik van harddrugs en andere verdovende middelen. Dat is een goede zaak, maar hoe zit dit voor softdrugs? 
Gaat het 1 gram beleid van tafel? Iets wat de VVD al heel lang wil? In de regionale samenwerking wordt gezegd 
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dat de regio niet zonder Sliedrecht kan. In welke beleving ziet het nieuwe college dit? Sliedrecht moet als
gemeente dienstbaar zijn. Dit klinkt Slydregt.NU als muziek in de oren. De gemeente wil een betrokken, 
meedenkende houding uitstralen. Hoe vertaalt zich dit? Voor Slydregt.NU is het duidelijk dat de Sliedrechter de 
menselijke maat terug wil zien bij de gemeente. De raadsvergaderingen in de wijk organiseren kan hier een 
bijdrage aan leveren. Een goed raadsvoorstel is helder, transparant en maakt duidelijk wat het doel van de 
besluitvorming is. Gecontroleerd moet kunnen worden of de uitvoering in lijn is met de bedoeling van het 
raadsbesluit. Het geeft de mogelijkheid om bij te sturen. Wij zullen nauwgezet volgen dat er wordt voldaan aan 
deze criteria. Ik denk dat we daarmee het antwoord geven aan de SGP-ChristenUnie dat wij positief zullen 
meewerken. Sliedrecht heeft een aanzienlijk overschot tussen 2023 en 2025. Dit kan als sneeuw voor de zon 
verdwijnen door inflatie, stijgende kosten van bouwmaterialen en door de oorlog in de Oekraïne. De 
Enecogelden zijn er niet om financiële tegenvallers op te vangen of om te investeren in de ambtelijke 
organisatie. Goed dat het nieuwe college wil inzetten op het aannemen van trainees en junioren, want als zij 
groeien, groeit Sliedrecht mee. We hebben gekozen om deze vier jaar met drie wethouders te werken. 
Slydregt.NU kan zich hier wel in vinden. Bevrijdingsdag op zondag 5 mei vieren is mogelijk. Ja, dat is geen 
nieuws. Alleen: op welke locatie in het dorp is dit mogelijk? Op het Dr. Langeveldplein, of net als in 2019 alleen
in Sliedrecht Noord op een afgelegen parkeerterrein bij De Lockhorst? Dan blijft gewoon het huidige achterlijke 
beleid gehandhaafd. Dat de supermarkten niet op zondag open mogen is een gemiste kans. Slydregt.NU vindt dat
de overheid niet over de openingstijden gaat van ondernemingen. Laat het toch eens aan de ondernemers zelf 
over. Tenslotte. U kunt van Slydregt.NU als oppositiepartij constructieve inbreng verwachten, maar als het moet 
zullen wij niet aarzelen misstanden aan de kaak te stellen. Wij wensen u veel succes en wijsheid toe.

De voorzitter Dank u wel, meneer Jongeneel. U heeft ook een aantal vragen gesteld aan de coalitiepartijen. Daar
komen de fractievoorzitters misschien zo nog wel op terug, maar voordat dat het geval is geef ik het woord aan 
de heer Van Wijngaarden namens de VVD-fractie.

De heer Van Wijngaarden Dank u wel, voorzitter. Ik heb niet een heel betoog voorbereid. Ik heb een aantal 
losse opmerkingen en ik wil reageren op een aantal opmerkingen die gemaakt zijn. Om te beginnen, een akkoord
op hoofdlijnen: daar zijn we als VVD echt heel erg blij mee. We hebben de afgelopen vier jaar in de oppositie 
ervaren dat als veel zaken al dichtgetimmerd zijn, je af en toe het gevoel hebt er voor niks te zitten, dus wij 
hopen dat de komende vier jaar de oppositie dat gevoel in ieder geval niet heeft. Voorzitter, aan de inhoud hoef 
ik denk ik niet al te veel woorden vuil te maken: daar staan wij achter. Maar er zijn wel een aantal partijen die 
wat opmerkingen richting ons gemaakt hebben. De eerste was PRO Sliedrecht. De heer Verheul gaf aan dat de 
VVD vier jaar geleden uit de onderhandelingen is gestapt met een alles of niets-houding. Daarmee zegt de heer 
Verheul dus, want PRO Sliedrecht is daarna akkoord gegaan, dat ze akkoord zijn gegaan met niets. Ik weet niet 
of dat de woorden waren die de heer Verheul bedoelde, maar dat is ieder geval wat ik er uit opmaak. Maar die 
alles of niets houding, die was er zeer zeker niet. Het ging er om dat we een flinke stap wilden zetten en dat de 
stap die gezet werd, echt veel te klein was. Ik hoop dat ik daarmee de heer Verheul enigszins tegemoet ben 
gekomen. Prima. Voorzitter, ik denk om daar nog even op in te gaan, op die zondag: als VVD hebben we de 
afgelopen vier jaar eigenlijk drie punten continu uitgelicht en dat waren de zondagsopenstelling boven de A15 - 
daar zagen we gewoon voornamelijk economische noodzaak toe, dat moest gewoon gebeuren en dat hebben we 
nu voor elkaar gekregen. Een andere die we noemden, dat was Bevrijdingsdag. Nou, het vieren daarvan is 
gewoon mogelijk en meneer Jongeneel van Slydregt.NU, die wil ik enigszins geruststellen: dat kunnen we 
gewoon op een normale manier doen. En het derde punt, voorzitter, dat is de zondagsopenstelling van de 
supermarkten. Dat staat natuurlijk ook al in het akkoord hier, dat het voor sommige partijen best verder had 
mogen gaan qua zondagsopenstelling en die partij, dat waren wij. Wij vinden dat zeker andere partijen ons mooi 
tegemoet zijn gekomen met een koopstromenonderzoek, specifiek gericht op de supermarkten. Wij zijn er 
namelijk van overtuigd dat daarmee ook echt de economische noodzaak aangetoond zal worden om zeker die 
concurrentiepositie die ook zij hebben ten opzichte van andere dorpen te kunnen verstevigen. Het 1-gram beleid. 
Voorzitter, daar hebben we geen afspraken over gemaakt tijdens de onderhandelingen en ik moet zeggen: de 
VVD is daar niet van mening veranderd. Tot zover, voorzitter. 

De voorzitter Dank u wel, meneer Van Wijngaarden. Daarmee zijn we gekomen aan het einde van de eerste 
termijn van de raad. Er zijn over en weer vragen gesteld die nog niet altijd beantwoord zijn, door de heer Ippel. 
De heer Verheul heeft geloof ik ook nog vragen gesteld. Of misschien meer in zijn algemeenheid? Ik kan me 
voorstellen dat er in tweede instantie nog behoefte is aan een inbreng van de verschillende fracties. De heer 
Ippel, namens de SGP-ChristenUnie. Ik nodig u uit om hier te komen staan. Sorry, ik maak nu een fout. De heer 
Verheul natuurlijk. Heeft u behoefte aan een tweede termijn, meneer Verheul?

De heer Verheul Nee, voorzitter. Ik heb geen behoefte aan een tweede termijn.
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De voorzitter De heer Ippel, excuus. Aan u nu het woord. Het is minder stabiel, dus ik nodig u uit om die
paar meter even te lopen. 

De heer Ippel Voorzitter, ik had inderdaad een aantal vragen van Slydregt.NU begrepen, maar dat waren drie 
vragen en volgens mij zijn ze alle drie al door de heer Van Wijngaarden beantwoord. Dat ging over de zondag, 
over de 5 mei en de softdrugs. Nou goed, het mag bekend zijn dat wij net zo goed liever naar nul willen dan naar
1 of 5. 

De voorzitter Er was ook nog een vraag, dacht ik, over de regio die niet zonder Sliedrecht kan en hoe de coalitie
dat ziet, toch, meneer Jongeneel? Ja.

De heer Ippel De regio die niet zonder Sliedrecht kan. We hebben heel bewust, heb ik ook in mijn woordvoering
gezegd, dat wij een aantal speerpunten zien waar we ook verschillen van sommige fracties. Daar heb ik ook de 
regionale samenwerking om ook te komen tot het doel en de koers van 2030 en daar hebben we de regio bij 
nodig. Denk aan de groeiagenda, maar er zijn meerdere dingen. Het mag duidelijk zijn, denk ik, dat de SGP-
ChristenUnie een fervent voorstander is om dat soort dingen echt goed in de regio op te pakken en daar zijn we 
ook niet in van standpunt veranderd. 

De voorzitter De heer Jongeneel voor een interruptie.

De heer Jongeneel Nee, de vraag was, voorzitter, waarom heeft de regio Sliedrecht nodig?

De voorzitter Dank u wel. De heer Ippel.

De heer Ippel Als het gaat om samenwerken, dan kan dat niet één richting uit gaan. Wij hebben de regio nodig. 
Dat betekent dat wij met elkaar een lobby moeten doen om Sliedrecht Noord voor elkaar te krijgen; ik noem 
maar een voorbeeld. Maar het betekent ook dat wij misschien, als we daar dan mee bezig zijn, ook gerust iets 
voor Hardinxveld kunnen doen. ‘t Oog is daaraan gekoppeld; dat is toch samenwerken. Daar heb je elkaar voor 
nodig. Ben je met meerdere gemeentes, dan kun je ook je krachten bundelen en wellicht kan Hardinxveld ook 
een keer wat voor ons doen. Het kan wederzijds zijn. Verder heb ik van een aantal fracties gehoord in antwoord 
op mijn vraag dat ze in ieder geval constructief mee willen denken over het invullen verder van het akkoord en 
dat zullen we ook met elkaar moeten doen. Ik hoorde de heer Verheul daar ook van zeggen dat hij dat graag wil 
doen, maar geen klapvee wil zijn, maar daar hebben we nu juist voor bedoeld: we laten het open. Er zijn goede 
ideeën bij de hele raad en natuurlijk kan niet iedereen aan zijn trekken komen. Er zal ook wel eens iets afgestemd
worden van u, maar dat kan net zo goed voor onze fractie gelden. Laten we het met elkaar doen en wat dat 
betreft naar meerderheden zoeken die niet per definitie bij de coalitie hoeven te liggen. Dat was het, dacht ik, 
voorzitter. 

De voorzitter Dank u wel, meneer Ippel. Dan geef ik graag het woord aan de heer Van der Plas van de PvdA-
fractie.

De heer Van der Plas Voorzitter, onze fractie heeft op dit moment geen behoefte aan een tweede termijn.

De voorzitter Dank u wel. Ook geen behoefte om nog een antwoord te geven op de vraag van de heer Ippel?

De heer Van der Plas Als het gaat over de manier waarop de PvdA in het hoofdlijnenakkoord staat, dan kan ik u
vertellen dat van ons altijd een positief kritische grondhouding mag worden verwacht.

De voorzitter Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan de heer Dunsbergen van de CDA-fractie.

De heer Dunsbergen Ook wij hebben geen behoefte aan een tweede termijn en waar het gaat om de vraag, sluit 
ik me aan bij de antwoorden die al gegeven zijn. Dank u wel.

De voorzitter Hartelijk dank. Dan geef ik graag het woord aan de heer Jongeneel van Slydregt.NU.

De heer Jongeneel Dank, voorzitter. Ik wil nog even reageren op twee dingen die gezegd zijn net in eerste 
termijn door PRO Sliedrecht en de VVD. Klapvee, dat zullen wij zeker niet zijn, want wij denken gewoon zelf 
na. Dat hebben we de afgelopen vier jaar gedaan, dat gaan we de komende vier jaar weer doen en wij doen dat 
op onze eigen manier. Dus dat wordt genieten voor de kiezer als die de raadsvergaderingen volgt. En de VVD: 
ja, ik hoop dus inderdaad dat het over vier jaar wel kan. Maar ja, u kent de uitspraak ook wel: van uitstel komt 
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afstel. Ik heb een beetje het idee dat de tactiek hier is om gewoon te hopen van, over vier jaar zijn we vier
jaar verder en dan zien we het wel weer en dan gaan we het gewoon weer verder uitstellen. Ik vind het gewoon 
jammer en we gaan er de komende vier jaar echt op hameren dat het gewoon wel gaat gebeuren en dat beloven 
wij aan de kiezer. Dat was het.

De voorzitter Dank u wel, meneer Jongeneel. Voordat u gaat zitten, meneer Jongeneel, misschien wilt u nog 
even gaan staan? Er zijn vragen aan u gesteld. Allereerst een vraag van de heer Ippel. In ieder geval een vraag 
van de heer Ippel, dank u wel, meneer Pauw.

De heer Ippel Door alle consternatie ben ik het even kwijt. 

De voorzitter U bent de enige met een vraag, maar gaat uw gang. We geven u even de tijd. Het ging 
waarschijnlijk over het laatste punt van de heer Jongeneel.

De heer Ippel Het ging over de zondagsopenstelling van de supermarkten. Ik neem aan dat meneer Jongeneel 
ook gelezen heeft dat er een koopstromenonderzoek komt om te kijken hoe dat is. We hebben gezegd van, nou, 
we willen wel kijken dat we met de raad dan ook weer de vragen proberen te formuleren en dat we niet naar een 
vooraf gewenste uitkomst komen voor wie dan ook. Dus dat er eerlijke vragen zijn, zodat er ook in een volgende
verkiezingsronde over gedebatteerd kan worden. We hebben daar nu eenmaal te maken met meerderheden en 
minderheden en de meerderheid beslist; dat geldt daar ook voor. En als we een meerderheid van partijen hebben 
die daar tegen is, dan heeft meneer Jongeneel weer vier jaar te wachten. Dank u wel.

De heer Jongeneel Dan hoop ik maar dat het een enquête wordt die waterdicht is, die niet 10 keer door dezelfde 
personen kan worden ingevuld. Dan hopen we daar maar op.

De voorzitter Dank u wel, meneer Jongeneel. Daar komt de raad vast nog over te spreken. Dan geef ik tenslotte 
het woord aan de heer Van Wijngaarden namens de VVD-fractie.

De heer Van Wijngaarden Voorzitter, dank u wel. Als reactie op de heer Jongeneel van Slydregt.NU, ‘van 
uitstel komt afstel’ - dat is inderdaad vaak zo, maar ik denk dat van het uitstellen van de invoering hiervan zeker 
geen afstel komt, omdat wij ervan overtuigd zijn dat uit het onderzoek zaken zullen blijken die ons er zeker toe 
nopen om voor die zondagsopenstelling te blijven strijden. Er is een onderzoek geweest onder de supermarkten 
zelf - maar goed, dat is ook natuurlijk wel een stukje van de slager die zijn eigen vlees keurt, dus daar wil ik niet 
al te veel conclusies aan verbinden - maar we zijn er wel van overtuigd dat dat soort conclusies ook uit het 
koopstromenonderzoek zullen komen. En voorzitter, nog een laatste opmerking. Die was ik vergeten in mijn 
eerste termijn en dat was het vers geïnstalleerde college te feliciteren en te zeggen: aan het werk! 

De voorzitter Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Wijngaarden. Goed dat u dat punt nog even maakt en ook 
die toevoeging er aan. We gaan met elkaar aan het werk, maar niet meer vanavond. We zijn gekomen aan het 
einde van de tweede termijn van de raad. Daarmee hebben we de bespreking van het hoofdlijnenakkoord 2022-
2026 afgerond. U hoefde het als raad niet vast te stellen, u kunt het verder voor kennisgeving aannemen en de 
uitwerking komt vanzelf weer op tafel van u als raad. Dank u wel voor uw bijdrage. 

19. SLUITING
De voorzitter Wij gaan over daarmee naar agendapunt 19 en dat is de sluiting, maar voordat ik de vergadering 
sluit nodig ik alle aanwezigen uit om nog even te blijven om de zojuist geïnstalleerde nieuwe leden van de raad 
en de nieuwe leden van het college persoonlijk te feliciteren onder het genot van een hapje en een drankje. U 
bent uitgenodigd om nog even te blijven en ik nodig alle raadsleden en burgerraadsleden uit om morgenavond 
hier weer te zijn. Dan is er een regionale informatiebijeenkomst van alle gemeenteraden van Zuid-Holland Zuid 
over de gemeenschappelijke regelingen waarin Sliedrecht participeert. Een hele nuttige bijeenkomst vanwege de 
inhoud, omdat u meer inzicht krijgt in het reilen en zeilen van die gemeenschappelijke regelingen, maar 
tegelijkertijd ook over de positie als raad daarbinnen en omdat het in de derde plaats een ideale gelegenheid is 
om alle andere raadsleden uit de andere gemeenten te kunnen ontmoeten. Ik nodig u van harte uit om zich nog 
aan te melden, maar zelfs zonder aanmelding mag u morgenavond om 19.00 uur hier binnenlopen om deze 
bijeenkomst bij te wonen. Om 19.30 uur begint het. Met dit gezegd hebbende, dank ik u allen. We willen graag 
opnieuw weer op de foto, maar dan in de nieuwe samenstelling. Richard is nog aanwezig om een prachtige 
groepsfoto van ons te maken, dus ik nodig alle raadsleden straks in het midden uit om nog een keer een foto te 
maken in de nieuwe samenstelling. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid, voor uw bijdrage. Ook de mensen op 
de publieke tribune fijn dat u er allemaal was. Mensen thuis die met ons meekijken en ik dank u allen zeer, ook 
de mensen die ons ondersteund hebben vandaag, de griffie, de bodes en alle anderen. Ik sluit de vergadering. 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 05 juli 2022.

De griffier, De voorzitter,

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