NOTULEN VAN DE OPENBARE
VERGADERING GEHOUDEN OP
DINSDAG 25 FEBRUARI 2014
Voorzitter: de heer A.P.J. Van Hemmen
Griffier: de heer A. Overbeek
Verslag: mevrouw E. Verveer, bureau Getikt (af audio)
Aanwezig:
Afwezig:

16 leden: (wordt nog toegevoegd)
3 leden (wordt nog toegevoegd)

Namens het college:

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

1. OPENING, VASTSTELLEN AGENDA.
De voorzitter Dames en heren, ik open deze bijzondere raadsvergadering, kan ik wel stellen. We
hebben geconstateerd dat er 16 raadsleden aanwezig zijn en daarmee hebben wij quorum. Ik zou graag
willen beginnen met het vaststellen van de agenda. Met dank aan de heer Sneijder voor het onderwijs
in het gemeenterecht wil ik u graag het voorstel doen om agendapunt 18 van de opiniërende
vergadering van een minuut of tien geleden, wijziging van de verordening leges 2014 en de tarieven
van de reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart voor de gelegenheid mee te nemen, omdat
we daarmee netjes op tijd zijn. Daar hadden we nooit een aparte raadsvergadering voor gepland, maar
het lijkt mij een goed voorstel om die toe te voegen aan de agenda, zodat dat probleem daarmee ook
opgelost is. Daar zou ik dan graag agendapunt 3 van willen maken, met uw welnemen. Gaat u daarmee
akkoord? Ja?
2. VOORSTEL TOT AANVRAAG VAN RIJKSMIDDELEN VOOR HET OPSPOREN EN
RUIMEN VAN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN
De raadsleden wordt gevraagd:
1. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag indienen voor
suppletie (70% van € 1.136.300 = € 795.410) uit het Gemeentefonds voor het opsporen en ruimen van
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog voor de ontwikkeling van het industrieterrein
‘Het Plaatje’ te Sliedrecht.
2. De toegekende bijdrage na ontvangst voorwaardelijk ter beschikking stellen aan de ROM-D voor
de uitvoering van de werkzaamheden.
3. De bijgevoegde begrotingswijziging 214006 vaststellen waarin deze middelen worden geraamd.
●Overeenkomst ROM-D Sliedrecht
●Begrotingswijziging
De voorzitter Dan wil ik graag agendapunt 2, volgens mij was dat met een stemverklaring. Dat gaat
dus over het voorstel tot aanvraag van rijksmiddelen voor het opsporen en ruimen van conventionele
explosieven op locatie 'Het Plaatje'. Wie wenst er een stemverklaring te geven? Meneer Sneijder, u
heeft het woord.
De heer Sneijder Voorzitter, dank u wel. De fractie van PRO Sliedrecht heeft overwogen om u te
verzoeken om dit te verheffen tot bespreekstuk; dan wordt het helemaal een grappige avond,
waarschijnlijk.
De voorzitter Een lange avond, vooral.
De heer Sneijder Ik zou daar van af kunnen zien als u voor de notulen, het gaat mij puur om de
notulen, dat u uw woorden van de zojuist gehouden opiniërende raadsvergadering even zou willen
herhalen. Dank u wel.

De voorzitter Ik begrijp dat u dan mij vraagt als lid van het college te spreken als het gaat over de fout
die gemaakt is rondom de stukken en de impact van de datum van 1 maart ten opzichte van 11 maart;
ik neem aan dat u dat bedoelt?
De heer Sneijder En de bijbehorende verontschuldigingen, uiteraard.
De voorzitter Ah, kijk. Zoals ik in de opiniërende vergadering, een minuut of tien geleden, ook
gezegd heb is het besproken in de agendacommissie van 16 dagen geleden, als ik u precies citeer.
Daarin hadden we op dat moment de kennis dat het geen impact zou hebben dat we te laat waren. Ter
elfder ure zijn we tot de conclusie gekomen dat het een andere situatie is en heeft dit ons genoodzaakt
tot het bijeenroepen van deze raadsvergadering, omdat we anders een fors probleem met elkaar zouden
hebben. Dat is een fout die gemaakt is, waarvoor onze welgemeende excuses als college. Ik wil u er op
wijzen dat wij passende maatregelen zullen nemen om dit te voorkomen, want dit is iets wat het
college niet meer wenst mee te maken. Niet in deze hoedanigheid en ook niet in een volgende. Is dat
voldoende, meneer Sneijder?
De heer Sneijder Ja, prima, dank u wel. Voor de duidelijkheid: PRO Sliedrecht stemt van harte in met
het voorgestelde voorstel.
De voorzitter Prima. Dan breng ik hem graag in stemming. Wie is er vóór dit besluit? Dat betekent
unaniem. Dank u wel.
3. WIJZIGING VAN DE VERORDENING LEGES 2014 EN DE TARIEVEN VAN
REISDOCUMENTEN EN DE NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART
De raadsleden wordt gevraagd de verordening leges 2014 (gewijzigde versie) en de daarbij
behorende tarieventabel vast te stellen
De voorzitter Dan gaan we naar agendapunt 3. Wie heeft er een stemverklaring? Dat is meneer Van
Rekom? Nee? Niemand met een stemverklaring? Ik had het idee dat er wel behoefte was aan een
stemverklaring. Nee? Wie is voor? Dat is dan ook unaniem. Dank u wel.
4. SLUITING
De voorzitter Ik sluit deze vergadering; helaas nog geen borrel, dat komt nog later. Tot ziens.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op 8 april 2014.
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A. Overbeek
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