GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT
NOTULEN VAN DE OPENBARE
VERGADERING GEHOUDEN OP
DINSDAG 22 FEBRUARI 2011

Voorzitter: de heer M.C. Boevée
Griffier: de heer A. Overbeek
Verslag: mevrouw E. Verveer, bureau Getikt (af tapes)

Aanwezig:

18 leden: de heren D. van Meeuwen, T.C.C. den Braanker,
L.A. Huijser en M. Visser, mevrouw M.J. Bisschop-Roodbeen,
mevrouw H.M. Mulder, de heren C.N. de Jager, H.G. Verloop,
W.J. Dunsbergen, de heer K. Kuiken, mevrouw G.J. Visser-Schlieker,
de heren M. Sneijder, W.H. Blanken, mevrouw C.A. de Bruin, de heren
A. van Gameren, J.J. Huisman, mevrouw C.E. VerschoorBijderwieden, de heer L. van Rekom.

Afwezig:

de heer T.W. Pauw

Namens het college:

de wethouders J.P. Tanis, J.A. Lavooi en A. de Waard

1. OPENING EN LOTING T.B.V. STEMMING EN VOLGORDE SPREKERS
De voorzitter Hartelijk welkom, de mensen op de publieke tribune in het bijzonder en de heer Peter
A.B. Sertons die volgens een voorstel hoopt op een benoeming, heeft hij mij verteld. Er zijn geen
vragen binnengekomen voor het vragenhalfuurtje, althans niet volgens de termijnen die daar voor
staan, dus ik stel voor om direct te beginnen met de loting voor de stemming en de volgorde sprekers.
De heer Dunsbergen Staat u mij toe om het woord te nemen?
De voorzitter Nou, dat is even de vraag. Maar ik sta meestal mensen toe om iets te zeggen.
De heer Dunsbergen Voorzitter, ik heb inderdaad een vraag ingediend en dat bleek na vrijdag 12 uur
te zijn. Daarover heb ik contact gehad met de griffier. Het blijkt namelijk dat door de vergaderdag te
verplaatsen van maandag naar dinsdag, vrijdag 12 uur blijkbaar niet naar maandag 12 uur gegaan is. Ik
heb met de griffier besproken of het toch niet mogelijk is om onze vragen hier in deze vergadering
naar voren te brengen. Het tweede argument was, maar wij zijn in die zin natuurlijk nog een redelijk
verse fractie: als je kijkt naar de formulering in de agenda, dan staat er ‘vragenhalfuurtje’. En bij ons
leefde de veronderstelling, naast het feit van het moment van 12 uur, dat je gewoon een halfuurtje de
gelegenheid hebt om vragen te stellen aan het college.

De voorzitter Ja, maar dat is jammer, dat u daaromtrent niet goed geïnformeerd bent; ook in het
verleden blijkbaar niet, zodat er bij u geen beeld is van met betrekking tot. Ik stel voor dat uw vragen
gewoon voor de volgende keer aan de orde zullen zijn en dat we dan een formeel juist traject volgen.
De heer Dunsbergen U doelt op artikel 45?
De voorzitter Dat is hier aan de orde, ja.
De heer Dunsbergen Dan zou ik het buitengewoon op prijs stellen, voorzitter, dat in het vervolg dat
artikel opgenomen staat op de agenda zoals het ook op de agenda gebeurt van de opiniërende raad.
Want daar staat namelijk wel dat er een artikel 45 procedure geldt. Dat is één. En de tweede
opmerking die ik wil maken is dat dan ook gekeken wordt aan de termijn die vooraf gaat aan de
vergadering; of dat inderdaad vrijdag 12 uur moet blijven, of dat dat naar de maandag 12 uur zou
kunnen, omdat je op dinsdagavond vergadert.
De voorzitter Ik denk dat dat de volgende keer in het groot presidium aan de orde zal zijn. Artikel 45
als artikel toevoegen in de tekst lijkt me geen enkel probleem. En als u de vragen nu alvast wilt stellen,
dan kunnen we die de volgende keer gewoon beantwoorden; dan bent u in ieder geval vroegtijdig. U
krijgt vanavond dan alleen geen antwoord. Dan kom ik u enigszins tegemoet vanwege het feit dat
artikel 45 niet in de tekst staat verwoord.
De heer Dunsbergen Daar ben ik u buitengewoon dankbaar voor, voorzitter.
Voorzitter, in het Algemeen Dagblad, en dan heb ik het over de editie van Rivierenland van zaterdag 5
februari, is een artikel opgenomen “Kijken naar de toekomst” en daar wordt geschreven over een
achttal gemeenten in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden die samen met het bedrijfsleven, zorg
en onderwijs na gaan denken over een toekomstvisie voor 2030. Uit deze toekomstvisie volgt een
uitvoeringsprogramma. Sliedrecht ligt zoals we allemaal weten ook in de Alblasserwaard en vervult
op een aantal punten een belangrijke regiofunctie voor een deel van de Alblasserwaard. In die zin is de
CDA-fractie tot de volgende vragen gekomen.
Is het Sliedrechtse college van B&W op de hoogte van de discussie over de toekomstvisie voor de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden? Wat is de mening van het college ten aanzien van deze
ontwikkeling? Herkent het college de meerwaarde voor Sliedrecht om eventueel actief te gaan
deelnemen aan deze ontwikkeling? Is het college bereid om actief deel te nemen aan zowel de
toekomstvisie als het uitvoeringsprogramma? Dat waren de vragen, voorzitter.
De voorzitter Dank u wel; we zullen zorgen voor een adequate beantwoording.
Dan ben ik bij de formele opening van de vergadering. U bent al welkom geheten. Ik heb af te melden
de heer Timo Pauw. En er loopt een fotograaf rond. Nou, ik denk dat u dat al gemerkt heeft. Met een
glimlach komt dat beter over. Degene die vanavond het eerst het woord mag voeren vanavond is
nummer 14. De heer Sneijder.
2. SPREEKRECHT BURGERS OVER GEAGENDEERDE ONDERWERPEN
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen dienen dit uiterlijk vóór 12.00 uur op
de dag van de raadsvergadering aan de griffier te melden. De spreektijd is maximaal 5 minuten per
persoon.
Er zijn geen insprekers.
3A. VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter Ik stel voor de agenda op deze wijze te volgen. Dan is hierbij de agenda vastgesteld.
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3B. BENOEMING EN BEËDIGING VOORZITTER REKENKAMER-COMMISSIE
SLIEDRECHT, DE HEER P.A.B. SERTONS
De voorzitter Het is de bedoeling dat er een stembureau in het leven geroepen wordt, waarbij ik wil
uitnodigen mevrouw Verschoor, de heer Verloop en de heer den Braanker. Of u moet nog iets over de
voordracht willen zeggen voordat we tot stemming overgaan. Niemand van u heeft behoefte om met
betrekking tot het benoemingsvoorstel nog te woord te voeren? Dan stel ik voor dat u de stembriefjes
invult, dat het stembureau ze verzamelt en met de griffier naar de informatieruimte vertrekt na het
ophalen. Ik schors hierbij een kort moment de vergadering.
SCHORSING
De voorzitter Ik heropen de vergadering. Het stembureau heeft zijn plicht gedaan en heeft
geconstateerd dat 18 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Dat
lijkt me een heel mooi resultaat en ik verzoek dan ook meneer Sertons om even naar voren te treden,
maar niet dan nadat ik het stembureau heb bedankt voor het ordentelijke verloop van deze stemming
en het tellen van de stembiljetten.
Meneer Sertons, fijn u in ons midden te hebben. We hebben u al kunnen begroeten. De
fractievoorzitters kent u al, de wethouders nog niet. Voordat we tot het afleggen van de belofte
overgaan, verzoek ik de raad te gaan staan. Een plechtig moment. Ik lees de belofte voor. U mag dan
aan het eind de woorden uitspreken “dat verklaar en beloof ik”.
“Ik verklaar dat ik, om tot lid van de Rekenkamercommissie Sliedrecht 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 lid van de
Rekenkamercommissie Sliedrecht naar eer en geweten zal vervullen”.
De heer Sertons Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter Dan mag ik u hierbij van harte feliciteren met uw benoeming tot voorzitter van de
Rekenkamercommissie Sliedrecht
De heer Sertons Dank u wel.
De voorzitter Het lijkt me goed als u even blijft staan, dan kan de raad u feliciteren.
Meneer Sertons. Drs. P., staat er op mijn briefje. Ik denk: nou, dat is niet verkeerd. Maar uw voornaam
is Peter. Zo gaan wij meestal in het Sliedrechtse in informele zin wel met elkaar om. Maar uw functie
is toch een heel formele en daar mogen we best even kort bij stilstaan. U heeft namelijk uw sporen
verdiend in het lokaal openbaar bestuur en in het bedrijfsleven, mede in de functie van senior
consultant. Ik denk dat dat ook een van de aspecten is geweest waarom wij wel blij zijn dat u, met
zo’n veelzijdige functie te vervullen, met een forse achtergrond en bagage hier binnentreedt. U heeft
inzicht in zowel de opzet als de werking van de gemeentelijke organisatie van de lokale overheid. Dat
is toch denk ik belangrijk om u een beeld te kunnen vormen van de situatie in het Sliedrechtse en de
raad in feite te bedienen met voorstellen die leiden, danwel kunnen leiden tot verbetering van de
bestuurlijke en de ambtelijke organisatie, van het functioneren in zijn algemeenheid. Soms zeggen we:
alle ogen zijn gericht op Kwatta. Nou, er wordt wel het nodige van u verwacht. Niet dat we een hoog,
danwel uitermate hoog verwachtingspatroon hebben, maar wel omdat als er iemand voor ons werkt,
wij altijd het uiterste van iemand vragen. Dat zal ook van u gevraagd worden, namelijk een advisering,
kort, krachtig, helder, waar we als raad en als gemeentebestuur echt iets mee kunnen. Dank vast voor
het feit dat u op deze functie heeft willen solliciteren. Het is een mooie uitdaging om daar invulling
aan te geven vanuit uw ervaring, communicatieve vaardigheden en professionele opstelling. Ik wens u
daar namens het college en de raad veel succes bij. Dank u wel.
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4. VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 6
DECEMBER 2010
De voorzitter Er zijn geen schriftelijke opmerkingen binnengekomen; ik stel voor deze dan ook maar
te aanvaarden en vast te stellen. Aldus besloten.
5. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Voor kennisgeving aannemen:
1. Geactualiseerde versie van het Uitvoeringsprogramma 2010-2014
2. Uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2011-2012
3. Aangepaste zienswijze risicoprofiel veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
4. Artikel 44 Reglement van Orde vraag van de fractie van PRO Sliedrecht over de vastgestelde
besluitenlijst van B&W van 18 januari 2011, pagina 2, onderwerp 3, Weg en Waterbouw
5. Artikel 44 Reglement van Orde vraag van de fractie van PRO Sliedrecht over nieuwbouw school De
Akker
Conform.
Voor nadere advisering in handen van het college stellen:
6. Brief van het Drechtstedenbestuur over projecten ‘t Plaatje/De Driehoek te Sliedrecht
De heer Van Rekom Dank u wel, voorzitter. Wij begrijpen dat we een nadere advisering zullen
krijgen van het college met betrekking tot de brief van het Drechtstedenbestuur over het Plaatje en de
Driehoek. De VVD heeft al eerder haar zorgen geuit met betrekking tot het Plaatje. Onze zorg is er de
laatste tijd niet minder op geworden. We hebben begrepen dat er voor 1 maart aanstaande een besluit
moet worden genomen over de subsidieaanvraag, dat er toe leidt dat 1,45 miljoen voor rekening van
de gemeente Sliedrecht zal komen. Dit bedrag is volgens onze informatie nergens begroot. We hebben
begrepen dat het college nu overhaast een besluit moet gaan nemen, voor 1 maart, over deze subsidie
zonder dat de gemeenteraad hierin vooraf wordt gekend. Sterker nog, de gemeenteraad mag achteraf
akkoord gaan met het besluit van het college. Hoe kan het zijn dat we eind vorig jaar in beslotenheid
zijn geïnformeerd over het tot stilstand gekomen project het Plaatje en de bijbehorende
subsidiemogelijkheden en dat nu in alle haast door het college over de subsidie moet worden besloten?
Dat ROM-D het project gaat overnemen is voor ons wel duidelijk, de brief van het
Drechtstedenbestuur lezend, maar geeft dat enige garantie tot het slagen van het project? Wij hechten
er aan dat, voor er sprake is van de overdracht van het project aan ROM-D, de raad eerst zelf moet
evalueren hoe dit project zo is verlopen, met alle financiële gevolgen van dien. De VVD is voorstander
van projecten die de werkgelegenheid in ons dorp verbeteren, maar het project het Plaatje lijkt wel een
erg hoog prijskaartje te hebben om mensen werk te bieden. College, graag zo snel mogelijk
duidelijkheid en advies.
De voorzitter Ik denk dat die duidelijkheid er snel kan komen. U stelt het hiermee in handen van het
college, en het college zal door op korte termijn op reageren.
De heer Van Rekom Het mag duidelijk zijn dat wat de VVD betreft, wij niet blij zijn met het feit dat
het college kennelijk nu overhaast een besluit moet nemen, en dat de gemeenteraad pas achteraf wordt
geïnformeerd. Ik zou graag van het college daar een reactie op willen hebben.
De voorzitter Het is nooit de bedoeling dat ingekomen stukken op de wijze worden afgedaan zoals u
nu vraagt. Ik kijk even het college aan of we op dit moment daar een antwoord op kunnen, danwel
willen geven.
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Wethouder Tanis Even heel kort, voorzitter. Als het gaat om een besluit van het college, welk dan
ook, dan is het regel dat iets later uiteraard ter goedkeuring aan de raad voorgelegd wordt, en dat dat
altijd het voorbehoud is als het gaat om besluiten die het college neemt.
De heer Van Rekom Mag ik daar een laatste opmerking over maken?
De voorzitter Ja, een laatste opmerking, want we zijn niet gewend om aan de hand van deze stukken
onvoorbereid te discussiëren.
De heer Van Rekom Nee, dat begrijp ik, maar we hebben het hier ook niet over een korrel brood. Ik
kan u zeggen dat we in ieder geval wel verrast zijn met de niet begrote 1,45 miljoen, zoals ik het
begrepen heb. En zoals we met zijn allen hier weten, de laatste berichten die we over het project
formeel vernomen hebben, dat was eind december. Dan is het toch op zijn minst een beetje raar dat het
college nu overhaast een besluit moet gaan nemen voor 1 maart om uiteindelijk 1,45 miljoen te
moeten uitgeven. En dan weet ik wel dat de gemeenteraad uiteindelijk het laatste woord heeft, maar
het zou veel meer behoorlijk zijn als we als gemeenteraad daar veel meer vroegtijdig over
geïnformeerd zouden zijn geweest.
De voorzitter Daar laat ik het vanavond even bij; het college komt er op terug.

6. COMPTABILITEITSBESLUITEN JANUARI 2011
De budgetmutaties hebben betrekking op 12 onderwerpen:
Portefeuillehouder: J.A. Lavooi
1. Uitkering OVA 2010 Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)
Programma 6: Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn

Instemmen om de aanvullende middelen voor
2010 ad € 6.458 door te schuiven naar de
GGD en Rivas Zorggroep.

Product 78: Algemene gezondheidszorg

In 2010 is een brief ontvangen van de minister van VWS inzake de aanvullende overheidsbijdrage in
de arbeidskostenontwikkeling (OVA 2010) ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg. Deze uitkering
geldt als aanvulling op de middelen die reeds in het gemeentefonds aanwezig zijn voor de
jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Als gevolg van de toekenning van de OVA 2010 wordt het
totaalbedrag van de uitkering voor de jaren 2008 tot en met 2011 verhoogd met een bedrag van
€ 13.467. Met deze aanvulling komt het totaal van de BDU CJG voor de periode 2008 t/m 2011 op
€ 1.706.467.
De aanvullende middelen voor 2010 ad € 6.458 moeten worden doorbetaald naar de GGD en Rivas
Zorggroep en komen ten laste van de ontvangsten inzake BDU CJG.
Portefeuillehouder: J.A. Lavooi
2. Kostenniveau product Bouwvergunningen
Programma 8: Ruimtelijke Orde en Milieu

Instemmen om de kosten ad € 82.148
afvoeren van het product Bouwvergunningen
en weer ten laste brengen van het product
Herziening bestemmingsplannen.

Product 99: Herziening bestemmingsplannen
Product 105: Bouwvergunningen

De kosten van herziening bestemmingsplannen ad € 82.148 zijn in 2011 ten onrechte toegerekend aan
de kostenkant van het product Bouwvergunningen. Deze toerekening is in strijd met het model
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kostenonderbouwing van de VNG omdat de kosten van herziening bestemmingsplannen niet
samenhangen met de dienstverlening ten behoeve van de afgifte van een vergunning. Middels
begrotingswijziging worden deze kosten van het product Bouwvergunningen afgevoerd en evenals
vorige jaren weer ten laste van het product Herziening bestemmingsplannen gebracht. Per saldo betreft
het een budgetneutrale begrotingswijziging.
Portefeuillehouder: A. de Waard
3. Uittreden gemeenten Strijen en Binnenmaas uit de GR Gevudo
Programma 10: Financiën en Organisatie
Instemmen met het storten van de
uittredingsvergoeding ad € 61.214 in de
Product 135: Beleggingen
Algemene Reserve.
De gemeenten Binnenmaas en Strijen treden uit de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo. De wens
tot uittreden leeft al geruime tijd bij beide gemeenten en is ingegeven door de specifieke lokale
omstandigheden in de Hoeksche waard.
Het algemeen bestuur van Gevudo heeft besloten dat beide gemeenten een uittredingsvergoeding
moeten betalen. Het algemeen bestuur heeft een nadere analyse laten uitvoeren van het benodigde
weerstandsvermogen van Gevudo. Op basis van deze analyse heeft het algemeen bestuur besloten om
van het weerstandsvermogen een bedrag van € 1 miljoen naar rato aan de gemeenten uit te keren. Voor
Sliedrecht gaat het om een bedrag van € 61.214. Het bedrag ad € 61.214 zal worden gestort in de
Algemene Reserve.
Portefeuillehouder: J. P. Tanis
4. Second opinion samenwerkingsovereenkomst gemeente en De Windroos
Programma 6: Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn

Instemmen met een second opinion van de
conceptsamenwerkingsovereenkomst. De
kosten ad € 10.000 kunnen worden gedekt uit
de hiervoor gereserveerde verplichting in de
Algemene Reserve.

Product 70: Economische zaken

Nu de samenwerkingsovereenkomst in concept gereed is en ter vaststelling aan het college c.q. de raad
voorgelegd gaat worden, is in overleg met de portefeuillehouder afgesproken de
conceptsamenwerkingsovereenkomst voor een second opinion voor te leggen aan Fakton. De second
opinion dient er voor te zorgen dat de te sluiten overeenkomst een goede basis biedt voor realisatie van
het project. Voor de gemeente moet er voldoende zekerheid zijn dat het project wordt gerealiseerd.
Gelet op de impact van dit project en de belangen die spelen wordt geadviseerd van de diensten van
Fakton gebruik te maken. Fakton heeft voor het onderzoek ongeveer twee weken tijd nodig. De kosten
bedragen circa € 10.000 exclusief btw en bureaukosten (5%). De kosten ad € 10.000 zullen worden
gedekt uit de Algemene Reserve.
Portefeuillehouder: J.P. Tanis
5. Bouw en inrichting twee lokalen ten behoeve van Johannes Calvijnschool in De Akker in
Baanhoek West
Programma 3: Jeugd en Onderwijs

Krediet beschikbaar stellen van € 284.700
voor de investeringsbijdrage en € 24.800
voor het inrichten van twee lokalen. Deze
kosten kunnen worden gedekt uit de
huisvestingsvoorziening onderwijs.

Product 38: Overige randdiensten onderwijs
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Besluitvorming heeft plaatsgevonden om voor de opvang van leerlingen uit Baanhoek West voor de
onderbouw van de reformatorische Johannes Calvijnschool een tweetal lokalen te benutten in het te
realiseren gebouw voor de sbo-school De Akker. Afspraak is gemaakt dat de gemeente de betreffende
investeringsbijdrage, te berekenen op basis van de VNG-normen, aan het Samenwerkingsverband
WSNS Barendrecht er beschikking zal stellen. Daarnaast zal de vergoeding voor de inrichting van
twee lokalen ter beschikking komen aan het bestuur van de Johannes Calvijnschool. De betreffende
bedragen ad € 284.700 voor de investeringsbijdrage en € 24.800 voor het inrichten van twee lokalen
zijn verwerkt binnen het overzicht van de voorziening huisvestingsvoorzieningen onderwijs.
Portefeuillehouder: J.P. Tanis
6. Verkoop perceel grond nabij Baanhoek 503
Programma 10: Financiën en Organisatie

Instemmen met de verkoop van een perceel
grond nabij Baanhoek 503 voor € 35.000.
Deze verkoopopbrengst zal ten gunste komen
van de post onvoorzien.

Product 137: Grondzaken

Verkoop van een perceel grond aan de Baanhoek ten behoeve van gebruik als weide voor het houden
van kleinvee. De verkoopopbrengst van € 35.000 zal ten gunste komen van de post onvoorzien.
Portefeuillehouder: J.P. Tanis
7. Bestemmingsplan Bonkelaar
Programma 9: Wonen

Krediet beschikbaar stellen van € 23.000
voor de ontwikkelingen op de
Bonkelaarlocatie. Deze kosten kunnen
worden gedekt uit de Algemene Reserve.

Product 125: Overige grondexploitaties

De beoogde ontwikkeling op de Bonkelaarlocatie bestaat uit twee delen. Fase 1 omvat de bouw van
commerciële voorzieningen, 60 appartementen en een parkeerkelder op de locatie van het voormalige
sociaal en cultureel centrum. Het bestemmingsplan voor deze fase is vastgesteld en er is een
bouwvergunning verleend. Fase 2 omvat de bouw van commerciële voorzieningen, 21 appartementen
en een parkeerkelder op de locatie van de huidige bibliotheek. Deze fase is juridisch nog niet
vastgelegd in een bestemmingsplan.
In de getekende overeenkomst met de ontwikkelingscombinatie Blokland-Bemog C.V. is afgesproken
dat de kosten ten behoeve van de bestemmingswijziging inclusief planschade voor rekening komen
van de gemeente.
Totaal wordt er een krediet gevraagd van € 23.000. Dit betreft een bedrag van € 22.100 voor externe
kosten en een bedrag van € 900 voor de uren van de afdeling Projecten. Deze kosten worden gedekt
uit de Algemene Reserve.
Portefeuillehouder: J.P. Tanis
8. Nader bodemonderzoek Burgemeester Winklerplein
Programma 6: Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn

Krediet beschikbaar stellen van € 5.300 voor
aanvullend onderzoek. De kosten kunnen
worden gedekt uit de hiervoor gereserveerde
verplichting in de Algemene Reserve.

Product 70: Economische Zaken

Er is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door MF-Poly. Geconcludeerd wordt dat
aanvullend onderzoek nodig is. Het benodigde aanvullende onderzoek bestaat uit zes onderdelen. Drie
onderdelen kunnen niet op dit moment uitgevoerd worden. De onderdelen die op dit moment wel
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uitgevoerd kunnen worden kosten € 5.300. Dit bedrag kan ten laste worden gebracht van de Algemene
Reserve.
Portefeuillehouder: A. de Waard
9. Visies woonboulevard van Royal Haskoning en ROM-D
Programma 6: Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn

Krediet beschikbaar stellen voor de opdracht
van Royal Haskoning ad € 2.325. Deze
kosten kunnen ten laste worden gebracht aan
de Reserve Nijverwaard.

Product 70: Economische Zaken

In 2009 heeft het college kennis genomen van en ingestemd met de door Royal Haskoning gemaakte
aanzet voor een Beeldkwaliteitsplan voor de Woonboulevard Sliedrecht. Het college heeft besloten om
op basis van deze aanzet opdracht te verlenen aan Royal Haskoning voor het opstellen van het
Beeldkwaliteitsplan voor de woonboulevard. Eén van de pijlers van het Beeldkwaliteitsplan is de
splitsing tussen vrachtvervoer en personenvervoer. Royal Haskoning stelt voor de splitsing te
realiseren door tussen de twee verkeerszones accentbebouwing te realiseren. Royal Haskoning is
gevraagd om ten minste één alternatief uit te werken voor deze accentbebouwing.
De kosten van een alternatief voor de accentbebouwing bedragen € 2.325 en kunnen ten laste worden
gebracht van de Reserve Nijverwaard.
Portefeuillehouder: M.C. Boevée
10. Aansluiting geautomatiseerd systeem huisverbod en BOPZ online
Programma 2: Openbare orde en veiligheid

Krediet beschikbaar stellen van € 1.965 voor
huisverbod en BOPZ-online. De kosten
kunnen worden gedekt uit de post
onvoorzien.

Product 27: Beschermende maatregelen

In 2009 is de gehele regio Zuid-Holland Zuid gestart met het tijdelijk huisverbod. De burgemeester
heeft daarbij de bevoegdheid om het huisverbod op te leggen en eenmalig te verlengen. In de regio is
gesproken over het toetreden van de ketenpartners tot een geautomatiseerd systeem voor huisverbod
online. In deze automatisering worden ook BOPZ-klanten meegenomen.
In huisverbod en BOPZ-online stellen de verschillende ketenpartners een gemeenschappelijk dossier
samen en communiceren zij onderling. De eenmalige kosten bedragen € 715. De jaarlijks terugkerende
vaste kosten bedragen voor de gemeente Sliedrecht € 749. De variabele kosten bedragen € 50 per
geheel doorlopen huisverbod. Rekening moet worden gehouden met maximaal 10 huisverboden per
jaar. Er is voor Sliedrecht een aantal redenen om toe te treden tot dit geautomatiseerd systeem: de
uniformiteit en uniforme werkwijze blijft gewaarborgd als Sliedrecht toetreedt, de jaarlijkse kosten
voor toetreding van Sliedrecht zijn slechts gering en tot slot het voordeel van een borging van
werkprocessen door middel van een geautomatiseerd systeem.
Portefeuillehouder: J.A. Lavooi
11. Parkeerterrein Kerkbuurt-Gantelweg
Programma 7: Verkeer en Vervoer

Vervolgkrediet beschikbaar stellen van
€ 139.000 voor de inrichting van het
parkeerterrein Gantelweg-Kerkbuurt.

Product 87: Onderhoud wegen

Bij de voorbereiding van de plannen voor de bestemmingswijziging locatie Keukenhof/Van Drunen is
onder andere aandacht besteed aan de herinrichting van het parkeerterrein. Na besluitvorming hierover
is het inrichtingsplan in goed overleg met betrokkenen verder uitgewerkt. Aandacht is met name
besteed aan de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. De totale uitvoeringskosten
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bedragen € 270.000. In de begroting 2009 is hiervoor € 131.000 beschikbaar gesteld vanuit de
Algemene Reserve (incidenteel nieuw beleid). Er resteert dan nog € 139.000 te investeren, hiervoor
wordt gevraagd een vervolgkrediet beschikbaar te stellen.
De dekking is als volgt geregeld:
a. Bijdrage Derden
€ 70.500,
b. Reserve Infrastructuur (was al gereserveerd)
€ 54.000,
c. Algemene Reserve
€ 14.500.
Portefeuillehouder: M.C. Boevée
12. Extra budget in verband met 100-jarig bestaan vande Sliedrechtse Oranjevereniging
Programma 1: bestuur en dienstverlening

Extra budget beschikbaar stellen van € 3.750
voor extra activiteiten als gevolg van het 100
jarig bestaan van de Sliedrechtse
Oranjevereniging.

Product 16: Volksfeesten

In 2011 bestaat de Sliedrechtse Oranjevereniging 100 jaar. De Oranjevereniging wil dit niet
onopgemerkt voorbij laten gaan en organiseert daarom een aantal extra activiteiten. Het startsein van
deze extra activiteiten wordt gegeven op 15 april 2011 met de opening van een fototentoonstelling en
het uitgeven van een fotoboekje. Op Koninginnedag zal een feest worden gegeven in de Lockhorst
waarbij bekende artiesten zullen optreden. Gezien het feit dat Koninginnedag een volksfeest is en dit
toegankelijk is voor alle inwoners van Sliedrecht wordt voorgesteld een gemeentelijke bijdrage voor
de activiteiten ter beschikking te stellen van € 3.750 ten laste van de post Onvoorzien.
Financiële kaders:
Het saldo van de post voor onvoorziene uitgaven 2011 is na de begrotingsvaststelling € 60.158. Dit
saldo neemt door de voorgestelde besluiten met € 29.287 toe, waardoor het nieuwe saldo uitkomt op
€ 89.443.

Naar aanleiding van punt 4:
De heer Van Rekom Voorzitter, de VVD blijft bij haar eerder ingenomen standpunt dat we geen
akkoord geven als we de concept samenwerkingsovereenkomst niet kunnen beoordelen, en zeker niet
omdat we begrepen hebben dat Fakton de opdracht al heeft uitgevoerd.
Wethouder Tanis Voorzitter, we hebben hier de vorige keer over gesproken en ik neem het nu maar
even voor kennisgeving aan. Ik zie dit maar even als een stemverklaring.
De voorzitter Mag ik hieruit de conclusie trekken dat u beiden, mevrouw Verschoor en de heer Van
Rekom, tegen dit comptabiliteitsbesluit stemmen? Met 16 stemmen voor en 2 stemmen tegen is dit
comptabiliteitsbesluit aanvaard.
Naar aanleiding van punt 8:
De heer Dunsbergen Voorzitter, de CDA fractie heeft op basis van comptabiliteitsbesluit 8 een
tweetal vragen ingediend. We willen wethouder Tanis danken voor de beantwoording daarvan en de
duidelijkheid die er is, dat de regel dat aan de raad vooraf krediet wordt gevraagd beklijft, tenzij het
niet anders kan. Er staan hier duidelijke richtlijnen op basis waarvan dat zo is en dat wordt dan ook
aangegeven in dit besluit. Dank daarvoor.
De voorzitter Meneer Tanis, nog een reactie?
Wethouder Tanis Nee hoor, voorzitter, de tekst op zich is helder.
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Naar aanleiding van punt 11:
De heer Van Rekom Ook hier blijft de VVD bij haar eerder ingenomen standpunt. In een tijd waarin
fors bezuinigd moet worden stelt de VVD dat een overschrijding van de inrichting van het
parkeerterrein met 14.500 euro niet akkoord is. Laten we ook hier maar de tering naar de nering zetten.
Mevrouw Visser PRO Sliedrecht kan dat standpunt onderschrijven, voorzitter.
De voorzitter Nog anderen? Mag ik daaruit de conclusie trekken dat mevrouw Verschoor, de heer
Van Rekom, mevrouw Visser, de heer Sneijder en de heer Blanken tegen dit voorstel stemmen? Dan
constateren we 13 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Voorstel aanvaard.
Dan zijn de comptabiliteitsbesluiten hiermee gepasseerd.

Hamerstuk met stemverklaring
7. INRICHTING GEMEENTELIJKE ANTI-DISCRIMINATIEVOORZIENING IN
SLIEDRECHT
De heer Van Rekom Dank u wel, voorzitter. We hebben inmiddels een nadere toelichting van de
portefeuillehouder ontvangen en die heeft ons overtuigd. En jawel, we zijn akkoord.
De voorzitter Dank u wel. Het doet me deugd dat de nadere toelichting u heeft overtuigd. Dan
constateer ik dat hiermee het voorstel met 18 stemmen is aanvaard. Aldus besloten.
8. SLUITING
De voorzitter Dan zijn we gekomen bij de sluiting. Dank voor uw constructieve beraadslagingen
hedenavond. U heeft een vroegertje. Wel thuis; ik sluit hierbij de vergadering.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op 26 april 2011
De griffier,

De voorzitter,
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