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1.

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.
De voorzitter wijst er op dat de volgende bijeenkomst van de commissie i.v.m. de
Statenverkiezingen plaatsvindt op maandag 17 maart i.p.v. dinsdag 11 maart.
De heer Van Urk van Vluchtelingenwerk is aanwezig voor een mondelinge toelichting op
agendapunt 5.
De heer A. Groenenboom is aanwezig voor een mondelinge toelichting bij agendapunt 9a “Visie
ontwikkeling De Sprong”.
De heer v.d. Werken is aanwezig voor een mondelinge toelichting op agendapunt 9b “Visie
ontwikkeling De Akker”.

2a.

Spreekrecht burgers over niet geagendeerde onderwerpen
Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt.

2b.

Spreekrecht burgers over geagendeerde agendapunten
Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt

3.

Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt de problematiek rond “Het Padvindershonk” toegevoegd. Dit wordt
agendapunt 4a.
Agendapunt 4 “Stand van zaken huisvesting” wordt samen met agendapunt 9 “Beleidsnotitie
onderwijsvoorzieningen” behandeld.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

4a.

Het Padvindershonk
Een raadsvoorstel met daarin opgenomen een historisch overzicht en uit te voeren acties is aan
het begin van de vergadering aan de leden van de commissie uitgereikt.

? 2?
Wethouder Blijenberg geeft een nadere toelichting. Het onderzoek dat t.a.v. de scouting loopt is
nog niet afgerond. Gelet op de huidige stand van zaken, dreiging van faillissement van scouting
Sliedrecht, is het noodzakelijk (ter afwending v.h. faillissement) deze week bepaalde regelingen te
treffen. In het college is daarom afgelopen dinsdag besloten de 1/3 regeling toe te passen en een
recht van opstal te vestigen.
De commissieleden ontvangen nog een nadere rapportage over de in het raadsvoorstel
opgenomen bedragen. Indien mogelijk voor de raad van maart. Het raadsvoorstel wordt
geagendeerd voor de raadsvergadering van 3 maart.
De SGP/CU fractie neemt het raadsvoorstel voorlopig ter kennisname aan. De fractie wil de zaak
eerst nader bezien. Verder merkt de SGP/CU op dat de brief van de Stichting niet alleen ingaat op
financiële aspecten, maar ook op de gevolgde procedure.
De PvdA fractie vraagt of de 1/3 regeling en het recht van opstal deze week al uitgevoerd gaan
worden. De wethouder beaamt dit.
De LS fractie bespreekt het voorstel eerst in de fractie. De afronding van het eindbedrag roept bij
de fractie nog een vraag op. De wethouder licht de ruime afronding naar boven toe.
De VVD fractie staat positief tegenover het voorstel, maar neemt het voorstel ook eerst terug
voor bespreking in de fractie. De fractie vraagt bij wie de schuld voor het overschrijden van de
betaaltermijn bouw ligt en waarom het recht van opstal niet eerder gevestigd is. De wethouder
geeft aan dat deze twee vragen deel uit maken van het lopende onderzoek.
De CDA fractie staat positief tegenover het voorstel. Het voorstel wordt in de fractie besproken.
De heer Duijnhouwer en wethouder Blijenberg kunnen benaderd worden indien er nadere vragen
zijn over het raadsvoorstel.
5.

Vluchtelingenwerk.
De heer Van Urk van Vluchtelingenwerk geeft een toelichting.
De heer Van Urk schetst de problemen die spelen rond niet- en wel uitgeprocedeerde
asielzoekers. Er is sprake van een complexe problematiek t.a.v. de mensen die hier nu nog zijn.
De terugkeer naar land van herkomst binnen de gestelde 28 dagen is niet voor een ieder mogelijk.
Voor deze groep is een oplossing nodig. Er zijn dan ook voorzieningen nodig voor deze
uitgeprocedeerden. Op politiek Den Haag moet, juist nu de formatie plaatsvindt, invloed
uitgeoefend worden om te komen tot een aanvaardbare oplossing.
Vluchtelingenwerk wil de begeleiding van nieuwkomers verder professionaliseren. Naast de
nieuwkomers behoren ook de oudkomers tot de doelgroep van vluchtelingenwerk. Tot de groep
van oudkomers behoren de mensen die al langer in Nederland verblijven, maar nog niet
voldoende geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving. Deze mensen kunnen vrijwillig
lessen gaan volgen. De animo hiervoor is groot.
De SGP/CU fractie vraagt of de sluiting van verschillende asielzoekerscentra (door verminderde
toestroom van asielzoekers) consequenties heeft voor het personeel van vluchtelingenwerk. De
fractie vraagt ook hoe het met de regionale inbedding van vluchtelingenwerk zit.
De heer van Urk verwacht geen personele consequenties voor vluchtelingenwerk. De twee
asielzoekerscentra die in deze regio gevestigd zijn, zijn vrij nieuw en zullen voorlopig open
blijven. Eventuele problemen verwacht hij pas op de lange termijn. In de asielzoekerscentra
wordt bovendien met vrijwilligers gewerkt. De heer Van Urk werkt voor twaalf gemeenten
en twee asielzoekerscentra zodat een regionale inbedding ook verzekerd is.
De PvdA fractie vraagt of er sprake is van een actieve benadering van de oudkomers en of de
inburgering op vrijwillige basis gebeurt.
De inburgering gebeurt op vrijwillige basis. Via de scholen van de kinderen van de oudkomers
wordt deze groep o.a. benaderd.
De LS fractie vraagt of mensen die met een Nederland(s)e(r) zijn getrouwd op een andere wijze
worden benaderd dan mensen die niet met een Nederland(s)e(r) zijn getrouwd. Er is geen
verschil in benadering.
De CDA fractie vraagt of de mensen die (met moeite) naar het land van herkomst terug zijn
gegaan ook gevolgd worden.

? 3?
In het algemeen valt niet na te gaan hoe het deze mensen in het land van herkomst verder
vergaat.
De heer Van Urk merkt nog op dat de gemeente bij weigerachtigheid sancties op kan leggen. Dit
kan al wanneer mensen geen gehoor geven aan de uitnodiging van vluchtelingenwerk om op
gesprek te komen. Ook het niet naar school gaan is sanctie waardig.
6.

Notulen
N.a.v. de tekst
Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. de inhoud.
Blz. 2 punt 4 “notulen” m.b.t. centrale publiekshal. De centrale publiekshal in het nieuwe
gemeentekantoor gaat steeds meer naar een vraaggerichte vorm toe.
Blz. 3 bovenaan t.a.v. “openbaar toilet”. De agendering van dit onderwerp voor de commissie
van februari is, i.v.m. een integrale benadering waar ook de commissie R&G bij betrokken is
(herinrichting Kerkbuurt), niet gehaald. Het onderwerp komt nu op de agenda van de commissie
van maart.
Afspraak en actie: het “openbaar toilet”wordt aan de actielijst toegevoegd
Blz. 4 onderaan m.b.t. asielzoekersproblematiek ook in Drechtstedenbestuur aankaarten. In de
commissie sociaal beleid van donderdag 13 februari staat dit onderwerp op de agenda.
Actielijst
Punt 2: “subsidieverordening” kan van de lijst af.
Punt 4 “ontwikkelingen Griendencollege” kan van de lijst. De notulen van de projectgroep
LOC/Griendencollege worden ter inzage gelegd.
Punt 5: “Rapport met wensen culturele verenigingen voor de accommodatie”. Beoogde datum
wordt gewijzigd in april 2003.
Punt 7 “uitnodigen Vluchtelingenwerk” kan van de lijst.

7.

Ingekomen stukken
a.
Protocol Wet Voorzieningen Gehandicapten, Bouwstenennotitie WVG en het
onderzoek naar een Dienstverleningsstelsel;
De SGP/CU fractie vraagt of het tevredenheidsonderzoek WVG ook bij de monitoring word
meegenomen. WethouderVan Kooten vraagt dit na bij de heer Zuidinga.
b.
Nieuwsbrief VNG over stelselwijziging schoolbegeleiding niet voor 2005;
De LS fractie vraagt wie de kaders vaststelt. Is dit de raad of het college? Dit wordt nagegaan.
Afspraak en actie: Nieuwsbrief agenderen voor commissie van 17 maart
c.
Begeleidingscontracten openbare basisscholen cursusjaar 2002/2003;
De contracten worden voor kennisgeving aangenomen.
d.
Beleidsnotitie van het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Zuid-Holland Zuid;
De notitie wordt voor kennisgeving aangenomen.
e.
Vergaderstukken over inburgering;
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
f.
Uitnodiging vergadering van het AB van Samenwerkingsverband Primair
Onderwijs Zuid-Holland Zuid;
De uitnodiging wordt voor kennisgeving aangenomen.
g.
Uitnodiging voor het Portefeuillehoudersoverleg Educatie en Werkgelegenheid van
12-12-2002;
De uitnodiging wordt voor kennisgeving aangenomen.

? 4?
h.

Uitnodiging voor een conferentie van het AB van het Openbaar Lichaam Sociale
Werkvoorziening Drechtsteden op 18-12-2002;
De uitnodiging wordt voor kennisgeving aangenomen.
i.
Schoolkrant van de obs Henri Dunant;
De krant wordt voor kennisgeving aangenomen.
j.
Informatiekrant Griendencollege;
De krant wordt voor kennisgeving aangenomen.
k.
Vergaderstukken voor DB v.h. Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening
Drechtsteden op 29-01-2003;
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
l.
Verhoging boete bij herhaling niet nakomen v.d. inlichtingenverplichting volgens
artikel 65 Abw (recidive bepaling);
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
m.
Intrekken v.d. pro forma bezwaarschriften, ingediend bij het ministerie van SZW
op 25-11-2002;
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
n.
Vergaderstukken Natuur- en Recreatieschap De Hollandsche Biesbosch van 27-112002;
De SGP/CU fractie vraagt waarom gekozen is voor de naam “Biesbosch centrum Dordrecht”,
terwijl het hier toch een regionaal initiatief betreft.
Uit het oogpunt van toerisme (PR en reclame) is gekozen voor deze naam. Er is ook een
Biesbosch centrum Drimmelen. Biesbosch centrum Drechtsteden is voor het toerisme, en de in
dat kader te voeren PR, niet sprekend. De leden van de commissie spreken hun teleurstelling uit
over deze insteek en verzoeken de wethouder dit in de volgende bestuursvergadering van De
Hollandsche Biesbosch ook naar voren te brengen.
o.
Vergaderstukken BCT (Drechtsteden) van 19-12-2002;
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
p.
Comptabiliteitsbesluiten: Inhuren tijdelijke kracht bij WEZ i.v.m. ziekte en
vacature.
Het besluit wordt ter kennisgeving aangenomen.
Afspraak en actie: wethouder Blijenberg brengt de teleurstelling van de commissieleden
over de naamgeving over in het volgende overleg van de Hollandsche Biesbosch
8.

Mededelingen
Wethouder Van Kooten heeft de volgende mededelingen over zijn portefeuille:
- sociale recherche. Er is gekeken of dit naar een hoger niveau getild kan worden. De huidige
basis is smal. Bij ziekte of vakantie zijn er weinig vervangingsmogelijkheden. Het ministerie is
voor schaalvergroting. De subsidie van het ministerie is bij schaalvergroting ook hoger. Het als
gemeente behoren tot het arrondissement Dordrecht rechtvaardigt een aansluiting bij de
gemeente Dordrecht i.p.v. regio Zuid Holland Zuid.
- klantenbalie. Insteek is vraaggericht;
- DB Drechtwerk. Het kassencomplex moet verhuizen i.v.m. huizenbouw ter plaatse. De
gemeente Dordrecht moet dan volgens het bestuur (een gedeelte van) de verplaatsings-kosten
betalen;
- Inloopcentrum (de heer Struijk). Het centrum is nog niet brandveilig, er moeten nog een aantal
voorzieningen getroffen worden. Via het Da Vinci college volgen cliënten van het Inloopcentrum
een PC cursus. Dit biedt meer mogelijkheden tot doorstroom naar (betaalde) arbeid.
De PvdA fractie vraagt wanneer het Inloopcentrum nu geopend kan worden. Dit kan pas als het
gebouw veilig is.
- eurocompensatie (1e kwartaal 2003). Een voorstel hiervoor komt in de commissie van 17
maart a.s. Kern van het voorstel zal een procentuele verhoging van het Welzijnsfonds zijn.

? 5?
Wethouder Blijenberg heeft de volgende mededelingen over zijn portefeuille:
- bij sector MA is druk gewerkt aan het oplossen van het capaciteitsprobleem. Dit
capaciteitsprobleem is er vaak de oorzaak van dat de planning niet wordt gehaald;
- de commissie krijgt nog een uitdraai van de resultaten van het borstkankeronderzoek van de
GGD:
- twee cultuurprojecten voor de Drechtsteden. De bijdrage hiervoor is 25 eurocent per inwoner.
Omdat de stukken niet tijdig zijn aangeleverd, is het niet voor deze commissievergadering
geagendeerd, terwijl besluitvorming dringend is vereist. De wethouder verzoekt of het mogelijk is
dit alsnog voor de raad van 3 maart te agenderen. De fracties hebben hier in eerste instantie geen
bezwaar tegen. Het verzoek wordt aan het Presidium voorgelegd. Het raadsvoorstel moet dan
wel met de stukken van de raad meegestuurd worden of tijdig in de bakjes van de raads en
burgerraadsleden worden gelegd. Opgemerkt wordt dat de provincie voor culturele activiteiten
subsidie verstrekt.
9a.

Visie ontwikkeling “De Sprong”
De heer Groenenboom geeft een toelichting.
“De Sprong” is een praktijkkschool. De leerlingen hebben een speciale begeleiding nodig, speciale
docenten en een speciaal gebouw. De leerlingen worden middels praktijklessen voorbereid op
plaats in de maatschappij. De school is nu aan de oostgrens gevestigd. Een centralere ligging is
wenselijk. De school deelt de huisvesting nu met “De Merwerode”. Dat is erg krap.
Een aantal leerlingen volgt praktijklessen op het Griendencollege. Aan een uitbreiding van de
samenwerking met deze school wordt gewerkt. Er zijn nu een aantal leerlingen die door
gedragsproblemen tussen wal en schip vallen. Deze groep vraagt om extra begeleiding. Voor
deze groep leerlingen wil men dan ook de samenwerking met het vmbo onderwijs uitbouwen.
De PvdA fractie vraagt of de leerlingen van “De Sprong” met name afkomstig zijn van de
“Merwerode” school.De leerlingen van “De Sprong”zijn niet alleen van de “Merwerode”
afkomstig. Ook andere scholen uit de regio, bijvoorbeeld uit Ridderkerk, zijn toeleverancier van
leerlingen.
“De Sprong”en de “Merwerode” moeten blijven bestaan en een goede afzonderlijke huisvesting
krijgen. De Stichting is zowel met de gemeente Papendrecht (fusie met “De Bongerd”) als met
de gemeente Sliedrecht in overleg over huisvesting. Een aparte huisvesting van “De
Merwerode”en “De Sprong”geeft de leerlingen bovendien ook de indruk dat ze echt naar een
andere school gaan, hetgeen motiverend werkt.

9b.

Visie ontwikkeling De Akker”
De heer Van de Werken licht een en ander aan de hand van uitgedeelde documentatie toe. De
documentatie wordt bij het verslag gevoegd.
“De Akker” en de “Wijngaard” liggen beiden in Barendrecht. Een verplaatsing van “De Akker”
richting Sliedrecht betekent voor een groot aantal kinderen een beperking van de reistijd. De
afkorting WPO staat voor Wet Primair Onderwijs. Per leerling krijgt men van het rijk een
aanvullende vergoeding.
De CDA fractie vraagt waarom voor verplaatsing van “De Akker” wordt gekozen. “De Akker” is
makkelijker te verplaatsen dan “De Wijngaard”, omdat “De Wijngaard” ook een ZMLK afdeling
heeft.
De VVD fractie vraagt naar toegevoegde waarde van verplaatsing naar Sliedrecht in het
verlengde van het bijgevoegde overzichtsplaatje (Sliedrecht ligt daar niet centraal). Het plaatje
geeft echter het totaaloverzicht van het samenwerkingsverband aan. De fractie brengt nog onder
de aandacht dat de wet verplaatsing van de school toestaat, en dat dit prevaleert boven een
model-verordening van de VNG.
De LS fractie vraagt of de school ook over voldoende personeel kan beschikken. Tot op heden is
er een goede bezetting en men voorziet geen problemen. Wel leeft ook bij het personeel de wens
om duidelijkheid te verkrijgen over de vestigingsmogelijkheden in Sliedrecht.

? 6?
De PvdA fractie heeft een vraag over de financiering. De heer Van de Werken geeft aan dat de
overheden een taak hebben in de financiering. Daarnaast heeft de wetgeving nog ruimte gelaten
voor andere financieringsmogelijkheid. Wanneer het geld een probleem is voor de gemeente dan
kan het samenwerkingsverband de gemeente hierin tegemoet komen.
De SGP/CU fractie vraagt waarom er voor een tweesporen beleid is gekozen i.v.m. een
procedure die is aangespannen tegen de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Verder informeert
men hoe hoog de nood is geworden en of de gemeente Barendrecht nog financieel bijspringt. Er
wordt géén tweesporen beleid gevolgd; het wachten is op groen licht van de gemeente
Hardinxveld-Giessendam of van de gemeente Sliedrecht. Indien duidelijk is dat men in Sliedrecht
welkom is, zal de procedure tegen de gemeente Hardinxveld-Giessendam direct worden
beëindigd. Daarnaast is ook een procedure gestart om duidelijkheid te verkrijgen welke
regelgeving prevaleert, de wet of de model-verordening van de VNG. Van de gemeente
Barendrecht is geen financiële bijdrage te verwachten.
4./9. Stand van zaken huisvesting/Beleidsnotitie onderwijsvoorzieningen
Wethouder Van Kooten geeft bij afwezigheid van de heer Hokken een toelichting op de beide
onderwerpen.
In Baanhoek West is 6250 m2 beschikbaar voor sociale voorzieningen. Daarnaast heeft 5000 m2
“reserveruimte” een groenbestemming. “De Merwerode” is makkelijker te verplaatsen dan “De
Sprong”. In de beleidsnotitie worden een aantal opties genoemd t.a.v. huisvesting. De voorkeur
(van het college) gaat er naar uit alles in Baanhoek West te vestigen. Gezien de beschikbare
ruimte is dat ook mogelijk.
De SGP/CU fractie neemt de beleidsnotitie voor kennisgeving aan. Ten aanzien van de begrote
ruimte voor de sporthal merkt de fractie op dat dit nogal weinig is.
De PvdA fractie gaat in principe akkoord met het voorgestelde beleid, maar wil wel eerst de
garantie dat àlle scholen een goede huisvesting krijgen en dat aan de tijdelijke huisvesting een
termijn wordt gesteld. De fractie vraagt verder of er alleen laagbouw in Baanhoek West wordt
gesitueerd. Nee, er is ook plaats voor hoogbouw.
De LS fractie merkt op dat de voormalige J. Ligthartschool niet geschikt is voor tijdelijke
huisvesting. Verder wil de fractie weten of een budgetneutrale investering t.a.v. het
Griendencollege realistisch is. Dit laatste is een punt van onderzoek.
De VVD fractie vindt het een ambitieus plan en vestigt de aandacht op het aantal huizen dat men
wil gaan bouwen. De ruimte moet niet te krap worden.
De CDA fractie merkt op dat een en ander niet ten koste mag gaan van de kwaliteit, dus geen te
dichte bebouwing. Het onderwijs moet een goede plaats krijgen binnen het gehele plan. De
huisvestingsreserve onderwijs is nagenoeg leeg. Hoe vindt de financiering vanuit dat oogpunt
bezien plaats?
De wethouder refereert aan het raadsbesluit van 28 mei 1998 (plan Balothra). In het besluit is één
en ander na te lezen en aan de uitgangspunten wordt niet getornd. Naar het aantal te bouwen
woningen wordt nog gekeken. Nu ca. 900, maar het kunnen er ook meer of minder worden.
Voorwaarde is dat de kwaliteit gehandhaafd blijft. Een goede huisvesting voor de scholen is een
voorwaarde. Binnen de gemeentelijke organisatie is ROVM de trekker van het geheel. Een en
ander wordt waarschijnlijk projectmatig ingevuld. Er is voldoende ruimte voor (sociale)
voorzieningen, dit dient nog verder te worden ingevuld. Het is de intentie alles budgettair neutraal
in te vullen.
Het Plan Balothra is nog actueel: de lus is voor de bedrijven (bij A15), 5000m2 is bestemd als
“reserveruimte” met groenvoorziening, 6250m2 is bestemd voor sociale voorzieningen en er
komen ca. 900 woningen.
Over de in Baanhoek West geplande sporthal merkt Wethouder Blijenberg op dat deze hard nodig
is voor de gemeente Sliedrecht. Hij verwacht niet dat de hal veel door inwoners en/of
verenigingen uit Papendrecht wordt gebruikt. De verenigingen in Sliedrecht maken nu ook al veel
gebruik van gymlokalen bij de Merwerode en het Griendencollege.

? 7?
De SGP/CU fractie vraagt of de sporthal niet alleen veel in de winter gebruikt zal worden. Het
plan is nogal ambitieus. Het licht kan wat de fractie betreft op groen en hoopt dat het college de
uitvoering voortvarend ter hand neemt.
De PvdA fractie vraagt wat een project wordt. Baanhoek West of het plannen van de scholen?
De CDA fractie vraagt er voor te waken dat we ons niet rijk gaan rekenen.
De LS fractie wijst op eventuele gevaren die o.a. het flora- en faunabeheer, of mogelijke
bezwaren, voor het plan op kunnen leveren. De fractie vraagt of bekeken kan worden of het
Stationspark II een mogelijke optie is voor tijdelijke huisvesting van scholen. Op dit terrein
kunnen mogelijk portocabines geplaatst worden. De wethouder laat deze mogelijkheid
onderzoeken
Afspraak en actie: wethouder Van Kooten laat onderzoeken of tijdelijke huisvesting op
Stationspark II mogelijk is.
De VVD fractie en SGP/CU fractie merken op dat aan het plaatsen van portocabines een aardig
prijskaartje vastzit.
De VVD fractie vraagt aandacht voor de kwaliteit van het wonen. De fractie wil het plan graag
steunen en merkt op dat m.b.t. de financiering de vinger aan de pols gehouden moet worden.
De CDA fractie wil het plan graag laten uitwerken. De fractie vraagt of het mogelijk is “De
Akker” niet tijdelijk elders te huisvesten, maar zodra Baanhoek West klaar is daar als eerste te
huisvesten. De heer Van de Werken wil deze optie serieus in overweging nemen. De wethouder
neemt de suggestie mee in het overleg met het samenwerkingsverband.
Het plan krijgt van de commissieleden groen licht. Het college mag aan het werk en rapporteert
maandelijks aan de commissie over de voortgang. Een en ander komt terug op de actielijst.
Afspraak en actie: ideeën worden meegenomen en bekeken
10.

Voorbereidingskrediet aanpassing gebouw Elzenhof 124 t.b.v. De Sprong, school voor
praktijkonderwijs
De meerderheid van de leden van de commissie Welzijn en Zorg gaan akkoord. De LS fractie en
de PvdA fractie behouden hun stem voor.
VVD fractie merkt op dat er voor de Merwerode school wel een oplossing moet komen.
De PvdA fractie wil ook zekerheid over huisvesting Merwerode en een termijn aan de tijdelijke
huisvesting.
De SGP/CU fractie merkt op dat de genoemde bedragen misschien niet juist zijn. Opgemerkt
wordt dat in het betreffende rapport sprake is van richtinggevende kosten. De bepaling van het
definitieve verbouwingskrediet wordt gebaseerd op offertes van architect, aannemer etc.

11.

Onderhoud Elektra
Het onderwerp wordt geagendeerd voor de commissie van 17 maart 2003. De notitie en een nog
op te stellen historisch overzicht wordt met de stukken meegestuurd.

12.

De “Algemene subsidieverordening Sliedrecht 2003”
De SGP/CU fractie is blij met de totstandkoming van de verordening maar heeft nog wel een
aantal opmerkingen over de overordening. Zo ontbreekt o.a. een Memorie van toelichting en is
niet opgenomen wanneer de aanvraag onvolledig is (AWB) en hoe dan te handelen. De vragen
hebben veelal een technisch karakter en worden schriftelijk beantwoord.
Wethouder Blijenberg geeft aan dat de heer Hoeijenbos de verordening aan de AWB heeft
aangepast en ook bezig is met het schrijven van de Memorie van toelichting. De verordening
benoemt niet wie in aanmerking voor subsidie komt, en hoe hoog het bedrag is dat een
vereniging krijgt.
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De hoogte van een investeringssubsidie is begrensd. Nu is het zo geregeld dat wie het eerst
komt, het eerst maalt. Dit heeft niet eerder tot problemen geleid. De aanvrager die te laat was
kon het volgende jaar voor subsidie in aanmerking komen.
De VVD fractie wil graag een beter inzicht in wat voor zaken er in de nieuwe verordening anders
zijn dan in de ‘oude’ verordening. De fractie behoudt haar stem voor.
De LS fractie vraagt het college de commissie jaarlijks van de ontwikkelingen op de hoogte te
houden, bijvoorbeeld via de jaarrekening, zodat de raad ook haar controlerende rol waar kan
maken. De LS fractie behoudt haar stem voor.
De PvdA fractie vraagt zich af wat het voor de verenigingen/instellingen gaat betekenen en dringt
er op aan het communicatietraject zorgvuldig te laten verlopen.
De CDA fractie geeft aan dat het college met de betrokken instellingen tijdig in gesprek moet
gaan.
Het betreft hier een ‘kaderstellende’ verordening. Er komt nog een beleidsnotitie die ingaat op de
verdere invulling van de budgetsubsidiëring.
De meerderheid van de leden kan instemmen met de (concept) verordening maar wenst
hier wel in de raadsvergadering van 3 maart op terug te komen.
13.

Rondvraag
De heer Van Dijk merkt op dat in de wijk rondom de Merwebolder een aantal huizen door de
Merwebolder wordt opgekocht voor bewoners van de Merwebolder. In de wijk levert dit
problemen met de buren op. De fractie vraagt of het college mogelijkheden heeft hierin te sturen
(zorgen voor evenwicht). Het college heeft geen wettelijke bevoegdheden hieraan iets te doen.
Alleen redelijk overleg is mogelijk en dat vindt ook plaats.
De heer Mak heeft een vraag naar aanleiding van het initiatiefvoorstel over uitgeprocedeerde
asielzoekers. De gemeente zou een ieder bij elkaar roepen. Wanneer vindt dat plaats? Hiervoor is
nog geen datum gepland. Ingeval er zich noodsituaties voordoen dan kan het college hierop
inspelen.

14.

Sluiting
De voorzitter bedankt iederen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 23.35 uur.
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ACTIELIJST
Datum

omschrijving

Afhandeling

Beoogde datum

26-11-1998

Onderzoek naar in- en
uit het waterhaalplaats
voor boten;
locatie: Ketelweg

Het blijft een punt van
aandacht.
Met de gemeente
Papendrecht is
recentelijk weer
contact opgenomen,
maar heeft nog geen
resultaat opgeleverd.

maart 2001

Overzicht adviesraden

12 december 2002 ligt
er een concept

1 september 2003

mei 2002

Rapport met wensen
culturele verenigingen
t.b.v. de
accommodatie

Zodra de rapporten
binnen zijn worden ze
ter inzage gelegd

april 2003

september 2002

overzicht te vervangen
of te repareren
speeltoestellen

1e kwartaal 2003

11 februari 2003

openbaar toilet
Kerkbuurt

17 maart 2003

11 februari 2003

eurocompensatie

wethouder Van Kooten

11 februari 2003

maandelijkse
rapportage Baanhoek
West

wethouder Van Kooten

17 maart 2003

