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1. OPENING
De voorzitter Dames en heren, hartelijk welkom op deze allereerste vergadering van de nieuw te
installeren raad voor de periode 2014-2018. Hartelijk welkom aan allen en met name aan familie,
vrienden en kennissen die op de publieke tribune in ruime mate aanwezig zijn. Zo zien we het graag en
ik vind het ook mooi hoe u uw support geeft aan diegenen die voor Sliedrecht gekozen zijn, want u
staat ze daarmee ook een klein beetje af, natuurlijk. Fijn dat we ze de komende vier jaar mogen lenen.
Dank u wel.
Voor een ieder is het helder dat we nieuwe naambordjes hebben; er zijn nieuwe namen en daar staan
nu ook de logo's van de politieke partijen op. Dat is speciaal voor de publieke tribune, zodat ze
enigszins kunnen zien bij welke partij de mogelijke sprekers horen. Op dinsdag 25 maart, eergisteren,
zijn de geloofsbrieven akkoord bevonden en is ook de rechtmatigheid van de verkiezingsuitslag
vastgesteld. Daarmee hebben wij de mogelijkheid om vanavond 19 nieuwe raadsleden te mogen
installeren en daar gaan we nu naartoe. Agendapunt 2, installatie van de nieuwe gemeenteraad.
2. INSTALLATIE NIEUWE GEMEENTERAAD
De voorzitter Geachte nog te installeren raadsleden van de gemeenteraad van Sliedrecht. We leven in
Nederland in een representatieve democratie en dat betekent dat u besluiten neemt namens uw kiezers,
maar vóór alle bewoners van Sliedrecht. En dat betekent dat het contact met al die bewoners en dus
niet alleen uw eigen achterban, een bittere noodzaak is. Dat is op straat, met individuen, met
sportverenigingen, kerken, ondernemers en noem maar op. Op basis daarvan maakt u die keuzes voor
al die bewoners. Het belang van samenwerking tussen de gemeenten, onze eigen gemeente en de
andere gemeenten, bijvoorbeeld in de Drechtsteden, geeft een bijzondere dimensie aan u als raad. En
wat u ook vindt van deze samenwerking, het is wel de realiteit die er nu is en ik denk dat dat uw
raadswerk in ieder geval interessanter maakt. Daarnaast: de Sliedrechtse raad kent een lange historie
en u treedt vandaag als nieuw raadslid aan. En u wordt daarmee een onderdeel van die historie. De
historie van ons baggerdorp wordt ook vandaag geschreven. Geschiedenis wordt elke dag gemaakt. En
het wordt een bijzondere periode, de komende vier jaar en u zult belangrijk werk moeten verrichten.
Er zijn grote vraagstukken rond de drie decentralisaties. Dat gaat uiteraard samen met de
Drechtsteden, maar u bent wel verantwoordelijk voor de beste besluiten voor Sliedrecht. Ook op het
gebied van de grote vastgoed- en economische vraagstukken staat u aan de lat, maar dat kan voor u
geen verrassing zijn gezien de politieke campagnes die ik van u gezien heb. Morgen wordt er gestart
met een introductieprogramma, te beginnen met een tweedaagse en er volgt nog een serie van
startbijeenkomsten van verschillende commissies en andere introductiebijeenkomsten voor de raad als
geheel. Het doel daarvan is uiteraard kennis en vaardigheden; ik denk dat dat ook belangrijk is om te

benadrukken. Maar wat minstens zo belangrijk is en dat wil ik echt ook benadrukken, dat is
teambuilding. U verschilt misschien van politieke kleur, maar u vormt samen één raad en die ene raad
is er voor alle Sliedrechters. En als u in staat bent om als een team te functioneren, dan is dat goed
voor iedereen. In eerste instantie voor uzelf, maar vooral voor Sliedrecht. Dan – we gaan een eed of
een gelofte afleggen en dat is voor ieder verschillend. Ieder kiest daarvoor en ze zijn beiden
gelijkwaardig. Maar het is misschien goed om even te benadrukken dat de wethouders van het vorige
college op dit moment demissionair zijn; u ziet, demissionair wethouder Tanis en demissionair
wethouder De Waard zitten ook in deze ring. Dat is logisch, want zij zijn op dit moment niet alleen
demissionair wethouder, maar ook te installeren leden van de raad en dat betekent dat ze straks ook
volwaardig deel zijn van de raad en tegelijkertijd demissionair wethouder. Naast demissionair
wethouder Lavooi, maar die is niet gekozen in de raad, dus die zal daar apart blijven zitten.
Dan nu de officiële handeling. De eed en de gelofte staan in artikel 14 van de Gemeentewet en ik zal
die straks voorlezen, waarna ik de namen op het raadsbesluit van afgelopen dinsdag zal voorlezen en
dan legt de genoemde persoon de eed of de gelofte af. Ik doe dat op volgorde van het raadsvoorstel.
Daarbij is het gebruikelijk dat eenieder die kan staan, ook gaat staan. U weet waarschijnlijk allemaal:
bij de eed is er nog een extra handeling. Het is de bedoeling dat u uw rechterhand op deze manier
houdt. Dan wil ik graag iedereen verzoeken om te gaan staan voor zover hij of zij daartoe in staat is.
De tekst waar u alle 19 de eed of gelofte op aflegt, luidt als volgt.
"Ik zweer/verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk,
onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik
zweer/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 raad naar eer en
geweten zal vervullen."
De heer Den Braanker Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De heer Tanis Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De heer De Jager Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
Mevrouw Baars-Mulder Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De heer Visser Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De heer Paas Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De heer Quist Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
Mevrouw Visser-Schlieker Dat verklaar en beloof ik.
De heer Pauw Dat verklaar en beloof ik.
De heer De Borst Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De heer Penning Dat verklaar en beloof ik.
De heer Blanken Dat verklaar en beloof ik.
De heer Van Rees-Huijser Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw Lanser Dat verklaar en beloof ik.
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De heer De Waard Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De heer Spek Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De heer Den Besten Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De heer Van Rekom Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De heer Kieft Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De voorzitter Van harte gefeliciteerd; u bent nu formeel de officiële raad van Sliedrecht voor de
periode 2014 tot 2018. U mag weer plaatsnemen.
(applaus)
De voorzitter Dames en heren, ik wil de raad even een kwartier schorsen zodat u allen de raadsleden
kunt feliciteren. Ik schors nu deze vergadering.
SCHORSING
3. STAND VAN ZAKEN COLLEGEONDERHANDELINGEN/BENOEMING
INFORMATEUR
De voorzitter Agendapunt 3. Wie van de fracties wenst daar het woord over te voeren? De heer Den
Braanker, mevrouw Visser. Meneer Den Braanker, u heeft het woord.
De heer Den Braanker Voorzitter, ik heb gisteren een behandeling ondergaan bij de tandarts. Nou is
dat op zich niet zo belangrijk, maar dat leverde mij wel wat vergelijkingsmateriaal op voor de politieke
situatie waar we ons nu in bevinden. De behandeling die we nu ondergaan is volgens vaste afspraak.
Er is naartoe geleefd met de nodige spanning en iedereen heeft de afgelopen tijd met de verkiezingen
zijn tanden goed laten zien. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een 'smoelenboek', de fotosessie van
even hiervoor. De nieuwe raad is bekend en we gaan ons met dit voorstel nu een beetje uitleveren aan
de tandarts. Zeg maar de informateur. Ik ben blij dat we met elkaar niet hebben gekozen voor de weg
van tanden en kiezen op elkaar, maar juist gekozen hebben voor een open, transparante manier van
handelen. Dat deze behandeling niet de makkelijkste weg is, ja, zelfs pijnlijk kan zijn en ook de nodige
vragen met zich meebrengt zal duidelijk zijn. Wanneer doen we onze mond open? Hoe gaan wij elkaar
aan de tand voelen? Wat kiezen en delen we met elkaar? Wordt het nagelbijten, op het tandvlees
lopen, moet er een extra tandje worden bijgezet? Uiteindelijk: wie gaat op welke stoel zitten?
Voorzitter, ik zou de metafoor eindeloos kunnen uitbreiden, maar laat ik er dit nog van zeggen. Als we
dit proces achter de kiezen hebben, hoop ik van harte dat de ontstane gaatjes op een goede manier
gevuld zijn, dat de tandarts zegt: het zit nu zó stevig, puntgaaf en verstandig in elkaar, je hebt het nu
allemaal goed op een rijtje, komt u over vier jaar maar weer terug. Dank u.
De voorzitter De heer Van Rekom wenst een interruptie.
De heer Van Rekom Voorzitter, ik kan u melden dat wij morgen een wortelkanaalbehandeling gaan
krijgen.
De voorzitter Meneer Van Rekom, en het mooiste is: ik heb de heer Den Braanker niet over
verdoving gehoord. Dank u wel, meneer Den Braanker en meneer Van Rekom. Mevrouw Visser heeft
het woord.
Mevrouw Visser Dank u wel, voorzitter. Ik kan het kort houden. Vorige week woensdag heeft de
kiezer gesproken en vorige week donderdagochtend werden wij blij verrast en dat meen ik serieus, blij
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verrast door het voorstel van de SGP/ChristenUnie om voor de allereerste keer, denk ik, in de
geschiedenis van Sliedrecht te kiezen voor een informateur van buiten. Wij zijn daar blij mee, we
hebben ook toegezegd daar alle medewerking aan te geven, alleen, we hebben ook even teruggedacht:
hoe deden we dat in het verleden? Toen was het, alle keren dat ik het mee heb kunnen maken, ook de
SGP/ChristenUnie die het voortouw had en dan werd een aantal dagen na de verkiezingen aan ons
gevraagd van: wat wil je en hoe wil je het en waarom wil je het? Door te kiezen voor een informateur
denk ik toch dat het goed is om een klein stukje die transparantie te houden zoals we dat de laatste
keren bij formatievorming gestand hebben gedaan in Sliedrecht. Daarom wil ik een paar dingen kort
zeggen en met u als raad delen, omdat ik denk dat dat zo hoort. U zult begrijpen dat wij al een
informateur het advies hebben gegeven om in ieder geval te zoeken naar een vorm van een coalitie
waarin PRO Sliedrecht vertegenwoordigd is, gezien de verkiezingsuitslag. U zult ook begrijpen dat
wij geprobeerd hebben een hele korte samenvatting van ons verkiezingsprogramma mee te geven en
dan met name die punten die voor PRO Sliedrecht zwaar zijn om te realiseren in de komende vier
jaren. Daarvan wil ik er drie of vier heel kort met u allen hier in de raad delen. Dat is: beleid en
invloed op de regio ten aanzien van de decentralisaties, het vlottrekken van allerlei grote projecten en
ook de bouwprojecten in Sliedrecht, het vergroten van de burgerbetrokkenheid en iets met het Groene
Hart en niet het omklappen. We hebben ook aan de informateur enkele punten meegegeven waar we
op een latere termijn als het zo ver komt, met de SGP/ChristenUnie over verder willen spreken ten
aanzien van het verkiezingsprogramma. Het leek me verstandig om dit met u allen te delen, zodat u
ook weet hoe PRO Sliedrecht deze gesprekken is ingegaan. Dank u wel.
De voorzitter Dank u wel, mevrouw Visser. Is er iemand die naar aanleiding hiervan nog het woord
wenst te voeren? Nee? Dan wil ik graag het gevraagde besluit in stemming brengen. Wie is voor de
gevraagde beslissing? Dat is unaniem. Van harte gefeliciteerd met uw benoeming tot informateur en
uw opdracht. Dan komen we bij het laatste punt.
4. SLUITING
De voorzitter Voor ik de vergadering sluit wil ik de raadsleden verzoeken om straks mee te lopen
voor een groepsfoto van de nieuwe raad. Ik wil graag alle andere aanwezigen alvast uitnodigen om na
sluiting in de informatieruimte nog een drankje met ons mee te drinken en even te wachten tot de
raadsleden weer terugkomen. Dan sluit ik deze vergadering. Tot ziens.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op 13 mei 2014
De griffier,

De voorzitter,

A. Overbeek

drs. A.P.J. van Hemmen
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