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Informatie van de gemeenteraad Sliedrecht
Bijeenkomsten
gemeenteraad
Openbare beeldvormendeen aansluitend openbare
oordeelsvormende vergadering
op dinsdag 24 november 2015
in de raadzaal, raadhuis dr.
Langeveldplein 30 in Sliedrecht
Openbare Beeldvormende
vergadering
19.30 – 20.15 uur
Voortgang, eindafwerking en recreatieve inrichting afvalberging
Derde Merwede-haven (Merwedeheuvel
Er wordt een presentatie gegeven. Vanuit de raad alsook het
college is gevraagd om de Collegeinformatiebrief (CIB) over de
afdekking van de Derde Merwedehaven beeldvormend te behandelen. Tijdens deze vergadering kan
de raad zich een beeld vormen
wat de mogelijkheden zijn om samen met het college het proces
te volgen en/of bij te sturen.
Berichtgeving in de media en de
al of niet terechte vrees uit het
verleden over de ge-zondheidsrisico’s van de inwoners is mede
aanleiding voor deze bijeenkomst.
De CIB is bij de vergaderingstukken gevoegd.

Aansluitend om 20.15 uur
Oordeelsvormende vergadering
Mobiliteitsvisie toevoegen aan
Verkeersbeleidsplan 2015-2030
Sliedrecht
Het bestaande wegennet wordt
zwaar belast. Knelpunten in het
wegennet hebben een behoorlijke
negatieve impact op de mobiliteit

en leefbaarheid in Sliedrecht. Bij
vrijwel iedere stedenbouwkundige
ontwikkeling zijn er signalen van
burgers en bedrijven over de
slechter wordende bereikbaarheid, meer geluidsoverlast en
onveilige verkeerssitua-ties.
Een van de uitgangspunten is
om Sliedrecht beter op de kaart
te zetten. Sliedrecht is voor de
economische ontwikkeling een
A-locatie, maar de bereikbaarheid en ontsluiting van het dorp
kan en moet beter. Voorgesteld
wordt om in 2016 een integraal
mobiliteitsplan toe te voegen aan
het verkeersbeleidsplan - om de
bereikbaarheid en ontsluiting in
Sliedrecht te verbeteren.

Meerjarenbeleidsplan DG&J
2016-2019
Het Algemeen Bestuur van de
Dienst Gezondheid en Jeugd
vergadert op 10 december as.
Tijdens deze vergadering wordt
de zienswijze op het meerjarenbeleidsplan van (ook) de gemeente
Sliedrecht behandelt.

Regionale Nota
Gezondheidsbeleid 2016-2019
Volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beschermen
en bevorderen van de publieke
gezondheid van hun inwoners. Zij
stellen hiervoor iedere vier jaar
een nota gezondheidsbeleid op.
De gemeenteraad dient de nota
vast te stellen.

Verordening Auditcommissie
Sliedrecht 2015
De commissie functioneert nu
een aantal jaar. De verordening
kent nu een update. Het gaat

vooral om zaken die in de praktijk
gaan zoals ze gaan, maar niet in
de verordening zijn vastgelegd.

Belastingverordeningen
Ieder jaar worden de (gemeentelijke) belastingverordeningen
vastgesteld. Hierin zijn de nieuwe
tarieven voor 2016 opgenomen.
De raad wordt gevraagd de verordeningen vast te stellen.

Bespreking van de
beantwoording van schriftelijke
vragen over watersportvereniging-bootjeshelling
De PvdA heeft schriftelijke vragen
aan het college gesteld. De
beantwoording van deze vragen
staat nu op verzoek van de PvdA
ter bespreking op de agenda.
Het college heeft in juli dit jaar
per aangetekende brief de
huurovereenkomst opgezegd met
Watersportvereniging Sliedrecht.
In de brief heeft het college een
aantal motieven verwoord die
aanleiding was voor deze opzegging.
De beantwoording van de vragen,
alsmede de motivatie van het college om deze stappen te zetten
(nut, noodzaak, en urgentie) zijn
aanleiding om dit onderwerp te
bespreken.

Uitkomsten rioolonderzoek
drugs in Sliedrecht
In de Collegeinformatiebrief van
6 oktober 2015 staat dat het
dorp geconfronteerd wordt met de
ernstige gevolgen die het gebruik
van drugs kunnen hebben voor de
gezondheid en zelfs het leven van
mensen. Op verzoek van het CDA
staat deze brief nu ter bespreking
op de agenda.

Eerstvolgende vergadering: dinsdag 8 december 2015 (besluitvormende vergadering).
Indien u wilt inspreken bij deze vergadering, dient u dit uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de
vergadering aan de griffier te melden. Meer weten hoe u in kunt spreken? Bekijk dan de wegpagina
“Inspreken” op www.sliedrecht.nl/raad Wilt u de eerdere discussie over bepaalde onderwerpen
raadplegen? Dat kan door de audio van de betreffende vergadering te beluisteren via of de website
(audio bij de betreffende vergadering) of via www.raadsinformatie.nl

Hier treft u meer informatie over
o.a. de gemeenteraad, raadsleden
en kunt u notulen, agenda’s en

Vergaderstukken
Gemeenteraad
Sliedrecht
raadplegen? (via de
vergader app IBABS)
De gemeente Sliedrecht beschikt
over een zgn. Burgeraccount in
ibabs. Uw gemeenteraad raadpleegt haar vergaderstukken door
middel van dezelfde vergaderapp.

pc/laptop:

www.ibabs.eu

tablet
app ibabs downloaden
Let op: voor apple appstore
“ibabs pro”
mobiele telefoon (alleen voor
iphone) app “ibabs pro”
downloaden

INLOGGEN:
Site: Sliedrecht
Email: burger
Wachtwoord: burger
Voor het raadplegen van de
vergaderstukken gaat u naar
“Agendatype”:
BOB – beeldvormend
BOB – oordeelsvormend
BOB – besluitvormend
Voor het raadplegen van de
ingekomen stukken gaat u naar
“Agendatype”: Ingekomen stukken oordeelsvormend
Ingekomen stukken besluitvormend
U kiest het jaar (bijvoorbeeld
2015) en vervolgens de datum
waarop de vergadering plaatsvindt (bijvoorbeeld 9 september
2015).
Bijlagen behorend bij een agendapunt zijn in ibabs altijd als pdf
bestand opgenomen.
In ibabs is een handleiding
beschikbaar.

vergaderstukken van de raad bekijken.

Vergaderstukken
Te raadplegen via www.ibabs.eu

Vergaderingen beluisteren
U kunt de vergaderingen zowel
live als achteraf beluisteren via
sliedrecht.raadsinformatie.nl
en www.sliedrecht.nl/raad.

Spreekrecht
U kunt als inwoner van de gemeente
Sliedrecht gebruik maken van het
spreekrecht om tijdens oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen direct de gemeenteraadsleden
toe te spreken. Bij een besluitvormende
vergadering kan er alleen van het
spreekrecht gebruik worden gemaakt
over geagendeerde onderwerpen. U kunt
niet inspreken over onderwerpen waar
een bezwaar of beroepprocedure over
loopt. U kunt zich uiterlijk vóór 12.00 uur
op de dag van de bijeenkomst aanmelden bij de griffie(r). Spreektijd
bedraagt maximaal 5 min. per persoon.

Gemeenteraad
Postadres: Postbus 16,
3360 AA Sliedrecht.
Locatie vergaderingen: Raadhuis,
Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht.
Email: griffie@sliedrecht.nl
Raadsgriffier: De heer
mr. R.P.A. van Aalst, 0184-495 986

