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Openbare oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad Sliedrecht
op dinsdag 15 maart
2016, raadhuis
dr. Langeveldplein
30 in Sliedrecht
Aanvang 20.00 uur

Voorlopige agendapunten:

Indien u wilt inspreken bij deze
vergadering, dient u dit uiterlijk
voor 12.00 uur op de dag van de
vergadering aan de griffier,
de heer R.P.A. van Aalst
(rpa.van.aalst@sliedrecht.nl of
0184-495986) te melden.
Meer weten hoe u in kunt spreken? Bekijk dan de wegpagina
“Inspreken” op www.sliedrecht.nl/
raadsinformatiesysteem
Deregulering (Algemene
Plaatselijke Verordening)
Sliedrecht
(Op 9 februari 2016 aan de orde
geweest in de beeldvormende
vergadering)
De gemeenteraad bespreekt
het concept nieuwe APV van
het college van burgemeester
en wethouders. De wijzigingen
in de APV zorgen voor minder
regels voor inwoners en bedrijven. In de APV die nu voor ligt
zijn zo weinig mogelijk regels
opgenomen. De ondergrens ligt
bij openbare orde en veiligheid.
Het gaat dan om die gedragingen die een bedreiging vormen
voor de veiligheid en gezondheid
van inwoners. Daarnaast is het
uitgangspunt dat bij inwoners en
bedrijven wordt teruggelegd wat
zij zelf kunnen doen.
Verantwoordingsdag/debat
Het college wil de Verantwoordingsdag in Sliedrecht introduceren. Dit in navolging van de gemeente Molenwaard. De insteek
is om het inhoudelijke jaarverslag

los te knippen van het financiële
jaarverslag. De bespreking van
de jaarstukken gaat vooral over
geld. Het jaarrekeningresultaat
is daarbij voor een groot deel
bepalend. Daardoor wordt echter
weinig discussie gevoerd over
de vraag of het college wel heeft
uitgevoerd wat de raad in de
begroting heeft gevraagd, los van
wat dat dan heeft gekost. In de
oordeelsvormende vergadering
houdt elke portefeuillehouder
een korte presentatie over waar
hij/zij terugkijkend op 2015 trots
en minder trots op is.
Aansluitend vindt telkens een
kort debat plaats.

Uitnodiging voor de
openbare beeldvormende vergadering van de gemeenteraad Sliedrecht op
woensdag 16 maart
2016, aanvang 19.30
uur, De Merwebolder
(zaal de Ark), Touwbaan 1 Sliedrecht
U wordt van harte uitgenodigd
en hoeft zich niet aan te melden
voor de vergadering. Om de
avond goed te laten verlopen
en een ieder aan bod te laten
komen, is het misschien goed
dat u – als u voornemens bent
het woord te voeren – dit vooraf
aangeeft.
U kunt contact opnemen met de
griffie van de gemeenteraad per
email griffie@Sliedrecht.nl of via
telefoonnummer: 0184-49 59 86.

Inloop vanaf 19.00 uur
19.30 uur – Ontsluiting
Benedenveer

Op 28 oktober 2015 heeft de
gemeenteraad het bestemmingsplan Benedenveer-Noord vastgesteld. Bij de behandeling van dit
onderwerp heeft de ontsluitingsweg vanuit Benedenveer-Noord

op de Craijensteijn aandacht
gekregen. Vervolgens heeft verkeerskundig bureau Goudappel
Coffeng zeven varianten op een
rij gezet. Het college van burgemeester en wethouders heeft vervolgens gekozen voor een ontsluiting van Benedenveer-Noord
ter hoogte van de aansluiting van
de Prinsenweer op de Craijensteijn. De andere varianten zijn
voor het college afgevallen.
Bureau Goudappel Coffeng geeft
tijdens beeldvormende vergadering een korte presentatie van de
verschillende varianten. Daarna
worden de omwonenden/
inwoners in de gelegenheid
gesteld vragen te stellen. Zij
kunnen ook hun mening geven
en ideeën met de gemeenteraad
delen.

20.30 uur pauze
20.45 uur – De Dijkvisie

Op 28 oktober 2014 heeft de
gemeenteraad een startnotitie
dijkvisie vastgesteld.
In de startnotitie is prominent het
communicatie- en participatietraject richting inwoners en bedrijven meegenomen.
In 2015 hebben bewoners van,
en bedrijven aan de Sliedrechtse
dijk, tijdens drie informatiebijeenkomsten* gelegenheid gekregen
hun ideeën en suggesties te
geven over wat in de komende
Dijkvisie de belangrijkste aandachtspunten zouden moeten
zijn, alsmede hoe bestaande problemen zouden kunnen worden
aangepakt.
Tijdens deze beeldvormende vergadering geeft de wethouder een
presentatie over het tot nu toe
doorlopen proces en de oogst
uit de gehouden informatieavonden. Voorts kunnen de betrokken
bewoners en bedrijven vragen
stellen en hun mening geven.
De betrokken bewoners en bedrijven die eerder bij de informatiebijeenkomsten aanwezig zijn
geweest, zijn per brief

dd. 2 maart 2016 uitgenodigd om
deze vergadering op 16 maart bij
te wonen.
* (22 juni (Rivierdijk),
29 juni (Molendijk / Baanhoek) en
6 juli (Kerkbuurt).
De vergadering wordt rond 22.30
uur afgerond.

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

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.
Hoe u de stukken kunt raadplegen,
leest u op de website
www.sliedrecht.nl/
raadsinformatiesysteem op de
webpagina “vergaderstukken”.
www.ibabs.eu
Indien u wilt inspreken bij deze
vergadering, dient u dit uiterlijk
voor 12.00 uur op de dag van de
vergadering aan de griffier, de heer
R.P.A. van Aalst (rpa.van.aalst@
sliedrecht.nl of 0184-495986)te
melden.
Meer weten hoe u in kunt spreken?
Bekijk dan de wegpagina “Inspreken” op www.sliedrecht.nl/raadsinformatiesysteem.

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/
raadsinformatiesysteem

Gemeenteraad
Postadres: Postbus 16,

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.sliedrecht.nl/raadsinformatiesysteem

3360 AA Sliedrecht.
Locatie vergaderingen: Raadhuis,
Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht.
Email: griffie@sliedrecht.nl

Eerstvolgende vergaderingen:
Openbare Beeldvormende- en Oordeelsvormende vergadering op dinsdag 22 maart 2016

Raadsgriffier: De heer
mr. R.P.A. van Aalst, 0184-495 986

