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Nr. Portefeuille  Fractie  Vraag Antwoord 
1 R. Bijder-

wieden 
PRO 
Sliedrecht 

Water passerende bestrating Baanhoek-west 
 
U schrijft over het reinigen van de water 
doorlatende bestrating. De afgelopen maanden 
was er weer overlast in de wijk na en hevige 
stortbui. Zijn deze werkzaamheden (€ 40.000) ook 
een oplossing voor dat probleem? 
 
 

 
 
Nee, het structurele bedrag van € 40.000 is bedoeld voor de areaaluitbreiding 
van de water passerende bestrating in Baanhoek-west. Dit betreft het 
reguliere onderhoud hiervan. Voor de genoemde wateroverlast zijn 
aanvullende ingrepen nodig en hiervoor wordt een apart plan van aanpak 
opgesteld. 
 

2 J.C. Paas PRO 
Sliedrecht 

4.1 Integraal kind centrum (IKC) Valkweg.  
 
U stelt dat  
......... De  Valk en lagere exploitatielasten voor de 
sporthal, zijn hierin nog niet meegenomen. De 
komende tijd zullen de knoppen waaraan gedraaid 
kan worden verder worden uitgewerkt, zodat de 
gemeenteraad een afgewogen besluit kan nemen 
over de omvang van het IKC aan de Valkweg, in 
aansluiting op de ambities die hier liggen....... 
 
• Wanneer moet dit besluit genomen zijn of is het 
gepland om te nemen? 
• Welke ambities liggen er aan de Valkweg? 
 
 

 
 
Vraag 1: De behandeling van het voorstel IKC Valkweg door de raad staat 
gepland voor Q4 2022. 
 
Vraag 2: De ambities voor het IKC Valkweg zijn uitgewerkt in het 
haalbaarheidsonderzoek dat via een CIB (ingekomen stuk 21231) reeds is 
aangeboden aan de gemeenteraad. Het betreft de realisatie van nieuwbouw 
voor OBS de Wilgen en de Prins Willem-Alexanderschool locatie Valkweg, 
nieuwbouw voor sporthal de Valk en een aantal maatschappelijke functies 
zoals een buurthuis onder één dak. De verschillende financiële scenario's 
worden uitgewerkt en aan u voorgelegd, zodat u als raad in Q4 2022 een 
besluit kunt nemen wat in lijn ligt met de ambities van de raad en de 
beschikbare financiële middelen.. 
 

3 T.A. Spek PRO 
Sliedrecht 

4.2. Sliedrecht Buiten 
 
U schrijft in dit kopje dat  "Voor nadere uitleg zie 
College informatiebrief (CIB 15 februari 2022)" . 
Dit besluit valt op 15 juli 2022. We zijn 5 maanden 
verder graag een update met de stand van zaken. 
 
 

 
 
De raad ontvangt binnenkort een inhoudelijke update over de voortgang van 
de planvorming van het project Sliedrecht Buiten. 
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4 J.M. de 

Vries 
PRO 
Sliedrecht 
 

4.4. Organisatieontwikkeling 
 
"U schrijft ""Het nieuwe model leidt tot een 
reorganisatie die begin 2023 wordt afgerond.""  
 
Gaat deze reorganisatie plaatsvinden binnen het al 
vastgestelde budget of komt daar een aanvullen 
krediet voor ? " 

 
 
De begroting en meerjarenraming bieden het financieel kader voor dit 
organisatie- en sturingsmodel. Er zijn dan ook geen financiële consequenties 
ten gevolge van de realisatie van dit model.  
Ondersteuning door Service Gemeente Dordrecht voor het 
reorganisatietraject, inclusief functiewaardering, uitvoerende werkzaamheden 
en strategisch advies vallen binnen het trekkingsrecht. Hiervoor hoeft geen 
apart Dienstverleningsovereenkomst te worden afgesloten. 
 
 

 


