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In aansluiting op de informatieronde en de bespreking daarvan in de raad op 8 april, werd gestart
met het formatieproces.
Daarbij werd gekozen voor de volgorde: eerst opstellen van een concept-raadsprogramma, en
daarna onderhandeling over de portefeuilleverdeling. Achterliggende gedachte hierbij is, dat in een
duaal systeem de gemeenteraad de kaders vaststelt en er vervolgens een college nodig is om dit
beleid uit te voeren.
Nadat na een eerste ronde de PvdA aangegeven had zich onvoldoende in het eerste concept te
kunnen herkennen en niet meer aan de volgende besprekingen te zullen deelnemen, werd het
overleg met de overige vier partijen voortgezet.
Dit leidde op tot een concept- raadsprogramma dat op 29 april gepubliceerd werd en waarbij
aangegeven werd dat uit alle geledingen van de gemeente hierop gereageerd kon worden alvorens
de raad in mei tot vaststelling zou overgaan.
Voor de uitvoering van het raadsprogramma bestond de behoefte om binnen de coalitie een nadere
afspraak te aken over de wijze van uitwerken van het evenement beleid.

Voor de portefeuilleverdeling werden door de vier partijen kandidaten ingediend en alsmede wensen
voor de inhoud van de portefeuilles.
Na een eerste ronde gesprekken besloot de kandidaat van het CDA zich als kandidaat terug te
trekken. Dit was voor de andere partijen geen reden om het CDA van het verdere overleg uit te
sluiten. De besprekingen over de portefeuilleverdeling werden opgeschort tot er een nieuwe
kandidaat vanuit het CDA beschikbaar was en deze aan de besprekingen kon deelnemen.
Uitgangspunt bij de verdeling van de portefeuilles was de omvang in fte van de portefeuilles, de
voorkeuren van de fracties en een zodanige verdeling dat in iedere wethouderspost zowel interne als
extern gerichte elementen aanwezig zouden zijn.
Het voorlopige resultaat van dit overleg op 5 mei werd in de daaropvolgende dagen in de
afzonderlijke fracties besproken. Op 8 mei berichtte het CDA besloten te hebben zich niet met het
voorstel te kunnen verenigen en niet langer aan de besprekingen te zullen deelnemen.
Op 9 mei vond terugkoppeling plaats tijdens een gezamenlijk overleg van de drie overige fracties
Hierbij werd afgesproken de portefeuilleverdeling zowel qua omvang als qua inhoud te handhaven
conform het voorliggende voorstel en de door het vertrek van het CDA opengevallen plaats in te
vullen met een tweede vertegenwoordiger van SGP/Christenunie. Tevens werd afgesproken de
installatie van het nieuwe college te doen plaatsvinden op dinsdag 13 mei. De tweede plaats van
SGP/Christenunie zal worden ingevuld zodra er een kandidaat beschikbaar is.
Na de benoeming van deze kandidaat is de opdracht van de formateur formeel beëindigd.
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BIJLAGE 2
Coalitieaccoord
De fracties SGP-Christenunie, ProSliedrecht en VVD spreken met elkaar voor de raadsperiode 20142018 het volgende af:
a.Samenstelling college van b en w
De partijen vormen ter uitvoering van het raadsprogramma met elkaar (samen met de
burgemeester) het college van b en w.
De omvang van de portefeuilles is:
SGP-Christenunie :

1,0 + 0,6 Fte

ProSliedrecht :

0,8. Fte

VVD :

0,6 Fte

De inhoud van de portefeuilles is in bijlage 3 vermeld.
b.Overige afspraken
Ter uitvoering van het programma wordt voor het evenementenbeleid in aanvulling op de
betreffende tekst in het concept-raadsprogramma 2014 – 2018 afgesproken, dat het
evenementenbeleid een positieve impuls krijgt, met dien verstande dat:
1. naar mate de zondag meer in het geding is
2. het betreffende evenement een hoog risicoprofiel heeft
nadere regels gelden die het moeilijker maken (zo niet onmogelijk) om het evenement vergund te
krijgen.
Toelichting
Om dit beleid (en de bevoegdheid van de burgemeester) inhoud te geven:
1. maakt de gemeente gebruik van haar (bestaand) instrumentarium:
a. juridisch (zoals de APV, Zondagswet, bestemmingsplan, Awb)
b. communicatief (zoals bekendmakingen, kalender, aanwijzen evenementenregisseur,
afstemming regio)
c. financieel (zoals kostentoerekening, leges, subsidie(on)mogelijkheden)
2. stelt de gemeente aanvullend beleidsregels op die er toe leiden dat het voor een aanvrager
moeilijker/makkelijker wordt een evenement vergund te krijgen. Dat vereist:

a. inzicht in aspecten als: locatie, verkeersveiligheid, type en aantal bezoekers,
geluidsbelasting, duur, frequentie en (eind) tijden, impact op omgeving, eenmalig of
terugkerend, mate van alcoholverstrekking, aantal (te verwachten) klachten;
b. het geven van een weging aan voornoemde aspecten (met inachtneming van
voornoemd akkoord);
c. het hiernaar indelen van (aanvragen om) evenementen in categorieën (met laag,
middel of hoog risicoprofiel) en bijbehorend vergunningenregime/randvoorwaarden.
3. wordt langs de weg van samenwerking met o.a. bedrijfsleven gekeken of er met ingang van
2015 inhoud gegeven kan worden aan een laagdrempelig en toegankelijk, maritiem
evenement.
4. wordt de aanvraagvergunning voor de Kermis ook langs deze weg in behandeling genomen
Bijlage
Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s?
Pro Sliedrecht:
o

initiatieven vanuit de samenleving en horeca moeten worden gestimuleerd en
gefaciliteerd

o

Terugkeer van de kermis in het centrum

o

Gemeente heeft actieve rol in ondersteuning sportevenementen (b.v. sportmarkt
stimuleren)

o

Meer vermaak en vertier, terugkeer van grootschalige evenementen in de dorpskern
(kermis, muziekfestival); samenwerking met plaatselijke horeca en bedrijven, Kerkbuurt
meer inzetten voor evenementen

o

Ook al valt 5 mei op zondag, dan mag dat gevierd worden, rekening houdend met
anderen staat voorop

VVD:

SGP-ChristenUnie:
o

Zondagsrust dient te worden bevorderd.

o

Er geldt een ontmoedigingsbeleid voor grote evenementen op zondag.

o

Er wordt een evenementenbeleid voorgestaan dat past bij het karakter en de schaal van
Sliedrecht

BIJLAGE 3

Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling College van B&W Gemeente Sliedrecht
Naam

Omvang Portefeuilles

Projecten

Bram van Hemmen

1,00 fte

Openbare orde en veiligheid

A15

Preventief en correctief drugsbeleid

Deltaprogramma

Burgemeester

Bestuur en juridische zaken
Handhaving
Communicatie
Burgerparticipatie
Veiligheidsregio/Zuid Holland Zuid
Burgerzaken
Hans Tanis

1,00 fte

SGP-CU

Economie

Burgemeester Winklerplein

Werk en Inkomen

Watertorenterrein

Financien en Belastingen

Het Plaatje

Regiobestuur

Bonkelaar
Brede school P'waert
Inhuizing Griendencollege

Hanny Visser-Schlieker
PRO Sliedrecht

0,8 fte

Jeugdzorg (decentralisatie)
WMO (decentralisatie)

Themaonderzoek Bezuinigingen Kostendekkeing
Themaonderzoek Bezuinigingen Subsidies

Cultuur
Sport en Recreatie
Openbare ruimte
Len van Rekom

0,6 fte

VVD

Ruimtelijke ordening

Sporthal Benedenveer

Bouwen en wonen

Dijkvisie

Gemeentelijk vastgoed (w.o grondzaken)

Kerkbuurt
Woonboulevard
Stationspark
Locatie Lanser
Baanhoek West
Overige RO projecten
Themaonderzoek Bezuinigingen Vastgoed

Nog te benoemen
SGP-CU

0,6 fte

Dienstverlening

Brede school Baanhoek west

Onderwijs

Driehoek

Verkeer en vervoer

Recreatief Knooppunt

Milieu en duurzaamheid

Nijverwaard

Personeel en organisatie

Themaonderzoek Bezuinigingen Bedrijfsvoering

Informatie en automatisering

