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1.

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.
Mevrouw Reuwer van het Regionaal Patiënten Consumenten Platform (RPCP
Dordrecht) en mevrouw Plandsoen zijn aanwezig voor een toelichting op het in te
voegen agendapunt “problematiek huisartsenpost”.
De heer Van Dijk komt mogelijk wat later. Mevrouw Danser is afwezig.

2a.

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

2b.

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

3a.

Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt de problematiek rond “de huisartsenpost” toegevoegd. Dit wordt
agendapunt 3b.
Mevrouw Van Andel van de sector Maatschappelijke aangelegenheden (MA) is
aanwezig voor de introductie van mevrouw Van de Oever. Mevrouw van de Oever is
sinds 18 november 2002 werkzaam als beleidsmedewerkster bij MA. Zij is ook aanwezig
voor een eventuele toelichting op agendapunt 7 en 8.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
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3b.

Problematiek Huisartsenpost
Wethouder Blijenberg leidt het onderwerp in.
De directie van het Albert Schweitzer ziekenhuis is door de gemeente schriftelijk
benaderd over de problematiek rond de huisartsenpost. Een antwoord op de brief
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heeft de gemeente ondanks herhaald aandringen, van burgemeester Boevée en
wethouder Blijenberg, nog steeds niet ontvangen.
Mevrouw Reuwer geeft een nadere toelichting op de problematiek rond de
huisartsenpost en wat de rol van het RPCP is in een mogelijke oplossing van het
probleem. Het Informatie- en Klachtenbureau voor de Gezondheidszorg (IKG) maakt
ook onderdeel uit van het RPCP Dordrecht. Nadere informatie over de werkzaamheden
van de RPCP en de IKG wordt bij de notulen gevoegd. Het telefoonnummer waaronder
de organisatie te bereiken is, is o.a. te vinden op de website van RPCP/IKG en in
diverse telefoonboeken en gemeentegidsen.
De politiek heeft weinig mogelijkheden om iets te doen aan de huisartsenpost
problematiek.
De politiek kan wel iets doen aan het vestigingsbeleid t.a.v. de huisartsen. Gemeente
kan zorgen voor de “huisartsen onder één dak” (HOED) mogelijkheid aan een goede
bereikbaarheid van de praktijk en voldoende parkeerruimte bij de praktijk. Het beroep
van huisarts heeft een negatief imago gekregen. Grote werkdruk, openlijke
geweldpleging etc.
Voordelen van een huisartsenpost zijn:
- minder werkdruk door o.a. kortere werktijden;
- parttime mogelijkheid: gunstig voor vrouwelijke huisartsen;
- klankbord: artsen kunnen makkelijker met elkaar overleggen.
Nadeel huisartsenpost:
- voor patiënten is het lastig.
Mevrouw Plandsoen is studente aan de Erasmus Universiteit en loopt stage bij de
RPCP. Zij gaat de huisartsenproblematiek onderzoeken. Doel van het onderzoek is de
kwaliteit van de huisartsenpost.
Twee weken lang worden patiënten die de huisartsenpost bezoeken geënquêteerd. De
uitslag van het onderzoek levert hopenlijk een aantal aanbevelingen op.
De PvdA fractie vraagt wanneer met het onderzoek gestart wordt en wanneer de
rapportage daarover klaar is.
Het onderzoek start in mei en de rapportage is in juli/augustus klaar. De
commissieleden worden van de rapportage op de hoogte gesteld.
De zorgverzekeraar (TRIAS) wordt ook geïnterviewd. De patiënten zijn echter de
belangrijkste te interviewen groep.
De CDA fractie vraagt of ook de apothekers in het onderzoek worden meegenomen.
Ze worden zijdelings meegenomen in het onderzoek.
De LS fractie is voorstander van een stimulering van het vestigingsbeleid voor de
huisartsen wanneer dit een positief resultaat heeft.
Een positief huisvestingsbeleid t.a.v. huisartsen heeft geen effect op de plaats van de
huisartsenpost. Het positieve beleid is alleen gunstig voor het behouden en het
uitbreiden van het aantal huisartsen binnen de gemeente.
De CDA fractie vraagt of de financiën een rol spelen?
Mevrouw Reuwer geeft aan dat er twee problemen zijn:
- drukker wordende praktijk, dit is te verminderen door praktijkondersteuning.
- genoeg huisartsen
Wanneer er klachten zijn over de huisartsenpost moeten patiënten gestimuleerd
worden deze klachten aan de RPCP/IKG te melden.
De SGP/ChristenUnie fractie heeft begrip voor de totstandkoming van de
huisartsenpost.
De fractie vraagt of de aan het college gestelde vraag “is een sub huisartsenpost in
Sliedrecht mogelijk”ook nog nader onderzocht is. Op dit moment zijn er twee
huisartsenposten vrij dicht bij elkaar gesitueerd. De fractie is het niet eens met de
keuze voor een huisartsenpost in Dordrecht.
De fractie vraagt om een steviger inzet van het college. Het college heeft er al alles
aan gedaan.
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Mevrouw Reuwer geeft aan dat het vestigen van een huisartsenpost in Sliedrecht niet
reëel is. De huidige aanwezigheid van twee satelietposten is uniek en gaat in de
toekomst zeker veranderen.
De LS fractie heeft het idee dat de hoge ziektekostenpremie voor het merendeel niet
ten goede komt aan de zorg, maar wel aan de zorgverzekeraar.
De fractie heeft het idee dat de voorlichting aan de patiënten, voor welke zaken doe je
nu echt een beroep op de huisarts, toch op een vrij eenvoudige manier via tv-spots
aan de patiënten overgebracht kan worden. Dit is helaas te eenvoudig gedacht.
Wethouder Blijenberg deelt mee dat de huisartsen de mogelijkheid geboden is de
patiënten via de gemeentekrant te informeren. De burgers ook wijzen op het bestaan
van het RPCP/IKG.
De CDA fractie benadrukt dat we zuinig moeten zijn op de huisartsen die we hebben.
De fractie vraagt of de huisartsenpost en de dienstdoende apotheek niet dichter bij
elkaar gekozen kunnen worden. Dit is vooralsnog niet mogelijk. Het ziekenhuis moet
voor de faciliteit zorgen.
Er kan ook geen gebruik worden gemaakt van de ziekenhuisapotheek. Het ziekenhuis
maakt gebruik van een andere geldstroom dan de apotheek.
De voorzitter vraagt of de bereikbaarheid van de huisartsenpost ook in het onderzoek
wordt meegenomen. Dit wordt bevestigend beantwoord.
Wethouder Blijenberg gaat er vanuit dat door de toelichting in de commissie en de nog
te ontvangen brief van het ziekenhuis aan de beantwoording van de motie is voldaan.
De zorgverzekeraar kan hij nog eens proberen te benaderen.
4a.

Notulen van 11 februari 2003
N.a.v. de tekst
Geen opmerkingen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. de inhoud.
De PvdA fractie vraagt naar stand van zaken van het “padvindershonk” en “het
openbaar toilet”.
Informatie over het Padvindershonk volgt bij de mededelingen.
Openbaar toilet.
Hierover kan nog niets gezegd worden. In de volgende vergadering hopenlijk wel.
Afspraak en actie: het openbaar toilet blijft op de actielijst staan
De teleurstelling m.b.t. naamgeving (Biesbosch centrum Dordrecht) is overgebracht. Er
was begrip voor, maar het heeft geen wijziging tot gevolg.
Wethouder Van Kooten heeft laten onderzoeken of tijdelijke huisvesting op
Stationspark II mogelijk is.
Kosten plaatsen noodlokalen (10) t.b.v. tijdelijke huisvesting Merwerodeschool:
De Huurkosten van noodlokalen bedraagt op jaarbasis ? 90.000,--. (gerelateerd naar
huidige kosten noodlokalen De Sprong van Wagenbouw en Portocabine)
Daarnaast ca 60.000,-- voor kosten plaatsing, aansluiting nutsvoorzieningen, riolering.
De kosten voor realisering schoolplein en afscheiding zijn buiten beschouwing gelaten,
omdat dit plaatsgebonden is. De huurkosten van een kantoorgebouw variëren tussen
€ 100,- en €150,- per m2 per jaar.
Ca. 1000 m2 is noodzakelijk. Welke kosten gemoeid zijn met het aanpassen van het
gebouw aan leslokalen is moeilijk inschatbaar. Daarnaast probleem aanwezigheid
schoolplein (parkeerplaatsen?) + afscheiding. Voor tijdelijke ingebruikname van
kantoorgebouw is wel vrijstelling van bestemmingsplan (te verstrekken door gemeente)
vereist.
Tijdelijke huisvesting van Merwerode op terrein Bongerd is mogelijk. Het bestuur van
de school hecht aan huisvesting van de scholen bij elkaar.
De LS fractie vindt de kosten van de noodhuisvesting nogal hoog. De fractie is van
mening dat het ook voor minder kan, gezien de ervaring in Papendrecht met tijdelijke
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huisvesting van winkelcentrum. Een naam en adres kan wanneer gewenst worden
verstrekt.
Afspraak en actie: de heer Hokken zet e.e.a. op papier en laat dit bij de
notulen voegen
Actielijst.
Punt 2 “adviesraden”.
De PvdA fractie informeert naar voortgang adviesraden. Met de adviesraden is contact
opgenomen. Een voorstel naar het college wordt uiterlijk eind april verwacht.
Punt 4 “overzicht te vervangen of te repareren speeltoestellen”.
Afspraak en actie: de griffier informeert bij de heer Mourik naar voortgang
Punt 5 “openbaar toilet”.
Afspraak en actie: wethouder Blijenberg en de griffier informeren bij
wethouder Van De Ven naar de voortgang
Punt 6 “eurocompensatie” kan van de lijst.
De actielijst wordt aangepast.
5.

Ingekomen stukken.
a. Rapport “Vrijetijdsbesteding in de Drechtsteden in 2001";
De LS fractie vraagt of aan de woorden van de heer Bandell “geen woorden maar
daden”(m.b.t. Drechtsteden) ook daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven. Hierover kan
nog weinig gezegd worden.
Het is daarom zaak de verrichtingen van Drechtsteden dit jaar nauwlettend te blijven
volgen en aan het eind van het jaar dan de balans op te maken. Wethouder Blijenberg
heeft al enige vooruitgang geconstateerd.
b. Eerste maandelijkse rapportage “januari 2003" Vrijwilligersvacaturebank
(VVB) Sliedrecht;
De LS fractie vraagt of de vacaturebank ook op de website geplaatst wordt. Dit is al
gebeurd.
c.
Aangepaste vangnetconstructie schoolzwemmen
De SGP/ChristenUnie fractie vraagt of er ook uitvoering aan wordt gegeven en of er
nog een voorlichtingsbijeenkomst komt.
Aan de uitvoering wordt gewerkt. De door ziekte vervallen voorlichtingsbijeenkomst van
11 maart komt nog.
d. Uitbreiding jeu de boules-baan en vervanging van de toplaag, gesitueerd
in het parkje tussen De Schalm en Elektra;
De uitbreiding van de jeu de boules baan is door particulier initiatief van mevrouw Van
Zanten toch gerealiseerd. Mevrouw van Zanten is op zoek gegaan naar sponsors en
heeft deze ook gevonden. Elektra heeft fysieke hulp aangeboden.
e. Vervolg breedtesportproject “Intensivering Jeugdsport”
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
f. Vergaderstukken Natuur- en Recreatieschap De Hollandsche Biesbosch van
5 februari 2003;
De LS fractie vraagt of de gemeente nog geageerd heeft tegen de sponsoring van
IGAT (? 100.000,-) . Nee.
g. Vergaderstukken Bestuurlijke commissie Vrije tijd (Drechtsteden) d.d. 13
februari 2003;
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
h. Vergaderverslag van het startoverleg projectgroep LOC/Griendencollege
van 23 januari 2003;
De CDA fractie vraagt wanneer de haalbaarheidsstudie verwacht kan worden. Hierover
is nu nog niets bekend. Wethouder Van Kooten adviseert de voortgang via de
verslagen in de gaten te houden.
De PvdA fractie vraagt of er ook ruimte voor de bibliotheek is ingeruimd.
De LS fractie vraagt naar de woningbouw op het terrein van “De Grienden”.
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i. Vergaderstukken voor de portefeuillehoudersv ergadering educatie van
6 februari 2003;
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
j. Vergaderstukken voor de vergadering van het DB v.h. Openbaar Lichaam
Sociale Werkvoorziening Drechtsteden op woensdag 19 februari 2003;
Er wordt geïnformeerd naar het gebruik van uitzendkrachten bij Drechtsteden. Dit zijn
seizoenarbeiders.
k. Vergaderverslag Educatief Beraad Sliedrecht;
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
l. Leerlingenvervoer;
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
m. Brief van de Stichting Algemene Openbare leeszaal en Bibliotheek
Sliedrecht over budgetsubsidiëring;
De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
n.
Comptabiliteitsbesluiten maart 2003;
* Inkoop/aanbesteding reïntegratietrajecten;
* Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE);
* Aanloopverliezen Zalencentrum De Lockhorst;
* Ondertekening van intentieverklaring regionaal jeugdbeleid.
De LS fractie informeert naar het comptabiliteitsbesluit “aanloopverliezen Zalencentrum
De Lockhorst”. Er is toch een garantie van drie jaar.
Het bedrag voor het zalencentrum is een maximum bedrag.
Het zalencentrum is pas in bedrijf het ondergaat een groeiproces. De verhuur is nog
niet voldoende, maar geeft wel een groei te zien.
6.

Mededelingen
Wethouder Van Kooten heeft o.a. de volgende mededelingen over zijn portefeuille:
- bedrijfsverzamelgebouw Dordrecht. De gemeente volgt dit, maar gaat er niet in
participeren.
- werven van leerlingen. Dit gebeurd niet.
Wethouder Blijenberg heeft o.a. de volgende mededelingen over zijn portefeuille:
- in commissie sociaal beleid is de vluchtelingenproblematiek aangekaart. regionaal is
er geen animo voor. Wel bij een aantal gemeenten.
- JPT team in Gorinchem;
- enquête; de Turkse gemeenschap is geënquêteerd i.v.m. het meerjarenbeleid
allochtonen;
- DB vergadering Hollandsche Biesbosch. De bouw vordert gestaag. De verwachting is
dat de garantiestelling ingebracht moet worden;
- RIVAS . Voor volgend jaar wordt een kostenstijging van 27 % verwacht, i.v.m.
stijgende loonkosten etc.;
- Sliedrechtsmuseum. Een bezoek aan de tentoonstelling Senior Art is aan te raden.

7.

Ontwikkelingen in de gesubsidieerde arbeid
De SGP/ChristenUnie fractie vindt dat het advies een duidelijk overzicht geeft.
Als punt van aandacht wordt het ontbreken van het in het advies vermelde
comptabiliteitsbesluit genoemd.
De LS fractie heeft net als bij de huisartsenpost het gevoel dat allerlei zaken uit de
gemeente verdwijnen.
De CDA fractie vindt het een goede oplossing.
De fractie merkt op dat bij beheer openbare ruimtes geen mensen ingevuld zijn en bij
de zorg juist hoog is ingezet.
Het sturen op uitstroom is gewenst.
Het hoge aantal bij de zorg heeft te maken met de aanwezigheid van vele
zorginstellingen binnen de gemeentegrenzen.
De voorzitter vraagt of de leden van de commissie kunnen instemmen met het
toevoegen van het ontbrekende comptabiliteitsbesluit aan de in de aankomende raad
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te behandelen comptabiliteitsbesluiten van maart. De meerderheid van de leden van
de commissie kunnen zich hiermee verenigen. De SGP/ChristenUnie fractie
ondersteunt dit voorstel niet.
Afspraak en actie: de griffier laat het comptabiliteitsbesluit toevoegen aan de
comptabiliteitsbesluiten van maart
De CDA fractie vraagt of de vacaturestop tot gevolg heeft dat mensen in de WW
komen. Dit wordt door de wethouder bevestigend beantwoord.
8.

Aanwijzingsbesluit Wiw en ID-banen
De leden van de commissie Welzijn en Zorg kunnen zich met het voorstel verenigen.

9.

Minimabeleid
Mevrouw van Andel is aanwezig voor eventuele toelichting.
De SGP/ChristenUnie fractie heeft drie vragen:
- heeft verhoging van de bijdrage voor welstandsactiviteiten gevolgen voor de
belastingaangifte?;
- het is bestemd voor 650 mensen, zijn er daarnaast ook mensen die er geen gebruik
van kunnen maken;
- kunnen mensen geen rechten ontlenen aan de afschaffing van het eigen
minimabeleid van de gemeente?
De LS fractie heeft twee vragen:
- missen we geen mensen waarvoor het is bedoeld?;
- is het formeel juridisch bekeken?
a) hoe denken de andere commissieleden en de wethouders over de gekozen
methode,
b) vindt er communicatie richting de mensen plaats?
De CDA en PvdA fracties vinden het een goede oplossing.
De éénmalige verhoging van de bijdrage voor de welzijnsactiviteiten is een onderdeel
van het totale pakket van maatregelen op het gebied van het minimabeleid. Het
definitieve voorstel voor het totale pakket van maatregelen op het gebied van het
minimabeleid wordt de raad in april voor vaststelling aangeboden.
Er is een nieuwe bijstandswet in voorbereiding. De mogelijkheden van het voeren van
een eigen minimabeleid komen naar verwachting per 1 januari 2004 te vervallen.
Het aantal in het voorstel genoemde aantal van 650 is gebaseerd op het aantal van
vorig jaar.
Er is voor een zo breed mogelijke communicatie gekozen (website, krant, bibliotheek
en andere instellingen waar burgers regelmatig komen).
De bijdrage van het welzijnsfonds heeft geen gevolgen voor het invullen van het
belastingformulier.
Het rijksconsulentschap heeft de gemeente een “eurocompensatie” of “eindejaarsuitkering” dringend ontraden. Een aantal gemeenten heeft dit advies niet gevolgd en is
daarvoor nog niet aangesproken, maar de mensen die de uitkering ontvangen hebben
kunnen nog wel degelijk door de belasting aangesproken worden.
De weg die de gemeente nu bewandeld heeft is goed en voor de mensen waarvoor het
is bedoeld gunstig.

10.

Voordracht Vereniging voor Openbaar Onderwijs benoeming lid in het
bestuur van het Griendencollege i.v.m. be ëindiging lidmaatschap de heer W.
van Sliedregt
Geen hamerstuk, de voordracht wordt in de raad in stemming gebracht.

11.

Aanvullende vergoeding kosten uitbreiding en aanpassing Johannes
Calvijnschool
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12.

Aanvullende vergoeding bouwkosten uitbreiding Prins Willem
Alexanderschool

13.

Aanvullend krediet bouw uitbreiding openbare basisschool Henri Dunant
De agendapunten 11, 12 en 13 worden gelijktijdig behandeld.
De CDA fractie constateert dat het allemaal overschrijdingen betreft, dat de pot
reservehuisvesting bijna leeg is en in de vorige commissie vergadering al om een extra
krediet is gevraagd voor de scholen.
Was dit alles niet eerder te voorzien en moeten we op deze manier verder gaan?
De LS fractie constateert ook dat het hier om overschrijdingen gaat. Het gebruik van
een bepaalde steensoort voor het schoolplein vindt de fractie niet kunnen en wil dan
ook dat dit in de toekomst voorkomen wordt.
De PvdA fractie spreekt haar verbazing uit over de extra kosten voor brandpreventie
en voor de bestrating van het schoolplein. Kan er geen jaarlijkse indexering
plaatsvinden en
heeft het niet al in de begroting moeten zitten? De fractie wil nog graag de toegezegde
notitie over reservehuisvesting ontvangen.
De SGP/ChristenUnie fractie vraagt of er geen afstemming met het educatief beraad
heeft plaatsgevonden?
Wethouder Van Kooten deelt de zorgen van de commissie m.b.t. de
overschrijdingen, maar legt uit dat de overschrijdingen niet te voorkomen waren.
De overschrijdingen zijn het gevolg van:
- aanvullende maatregelen nodig voor de brandpreventie;
- de aanvraag voor uitbreiding huisvesting school komt al een jaar eerder binnen;
- de hoge bouwkosten ten tijde van de gunning van het werk;
- bepaalde zaken zijn naar voren geschoven in de tijd (efficiënter);
- scholen op recht op een bepaalde bijdrage voor het bestraten van het schoolplein.
De meerkosten zijn echter voor rekening van het schoolbestuur;
- de gemeente heeft geen zeggenschap over de inzet van de eigen gelden van de
school.
Het educatief beraad heeft geen zeggenschap in deze. Het is een college besluit en
daarna een besluit voor de raad.
De CDA fractie vraagt hoe de begroting tot stand gekomen is.
De scholen hebben zich toch aan de begroting te houden. In de toekomst moeten
over-schrijdingen als deze voorkomen worden.
Wethouder van Kooten deelt mede dat in mei de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid
komt.
De meerderheid van de commissieleden wil het voorstel nog nader bespreken in de
fracties.
De LS fractie behoudt haar stem voor.
Afspraak en actie: de heer Hokken zet m.b.t. huisvesting problematiek e.e.a.
op
papier voor de volgende commissievergadering (actielijst)

14.

Sociaal-maatschappelijke en onderwijsvoorzieningen in de te ontwikkelen
nieuwbouwwijk Baanhoek-west
Het college was blij met de motie onderwijsvoorzieningen van mevrouw Baars.
Er wordt gestreefd naar een bredere invulling dan alleen huisvesting.
Het doel van het raadsvoorstel is dat de commissie de kaders aangeeft. Het college
gaat er daarna mee aan de slag. Het is een bevestiging van het groene licht wat door
de commissie gegeven is. Naast het onderwijs speelt ook de gezondheidszorg en de
sporthal mee.
“De Akker” wil graag voor 1 april 2003 antwoord m.b.t. huisvesting in Baanhoek West.
De raad is het hoogste orgaan en moet dus beslissen.

? 8?
De CDA fractie heeft vragen m.b.t. invulling van de 6250 m2. Er zijn een drietal
dependances voor het basisonderwijs gepland. Het moet wel aantoonbaar zijn dat er
zoveel dependances moeten komen.
De grond wordt om niet aan scholen gegeven. Onderwijsvoorzieningen kosten een
hoop geld. Dit moet niet ten koste gaan van “De Grienden”. Wij willen de school toch
binnen de gemeentegrens houden.
Wethouder Van Kooten geeft aan dat i.h.k.v. de vergrijzing van de
Prickwaert/Werestein het aantal leerlingen van de Anne de Vries en Roald Dahl groep
in deze wijk terugloopt. Dit is door de heer Dunsbergen aangegeven. Verder heeft de
Johannes Calvijnschool geen uitbreidingsmogelijkheid meer op het eigen terrein. Uit
het oogpunt van het vorenstaande is gekeken naar de mogelijkheid van het vestigen
van de onderbouw in Baanhoek-West. Wanneer je dit niet doet loop je de kans dat de
kinderen uit deze jonge wijk naar Papendrecht vertrekken. De bovenbouw kunnen ze
dan verder op de oude locatie afmaken.
“De Akker” wil wel door decentraliseren, willen bouw en exploitatie voor rekening
nemen als dat voor de gemeente beter is. Het gaat in ieder geval niet ten koste van
“De Grienden”. “De Grienden” is een project. De grond (terrein Grienden) is eigendom
van de gemeente en de plus die daaruit voortkomt wordt voor “De Grienden”
gegenereerd.
Grond om niet omdat je anders de ene reserve naar de andere overhevelt.
De LS fractie vindt het een keurig verhaal. Fractie vraagt wel aandacht voor het
bewaken van de openingstijden bij het vestigen van een gezondheidscentrum.
De manege (familie Alblas) brengt de fractie ook nog onder de aandacht, maar dit is
een onderwerp voor Ruimte en Groen.
De PvdA fractie merkt over het gezondheidscentrum op dat dit een voorziening voor de
burgers is en dat deze gebaat zijn bij een opening van acht tot vijf.
Mevrouw Baars brengt nog onder de aandacht dat zij ook nog gewezen heeft op het
belang van de andere zaken die in de beleidsnotitie onderwijs zijn genoemd.
De SGP/ChristenUnie fractie vraagt of de infrastructuur die nu staat bij de 6250 m2
nieuw is?
Nee dit is niet nieuw. De infrastructuur is ook opgenomen in het bestemmingsplan.
Naar “De Akker” is duidelijk gecommuniceerd dat zij welkom zijn in Baanhoek West als
Baanhoek west er komt. Dit zelfde geldt ook voor een school met de omvang (17
lokalen) van Merwerode/Bongerd.
15.

Onderhoud Elektra
Mevrouw Baars geeft een toelichting op het verzoek om het onderwerp voor de
commissie te agenderen.
Mevrouw Baars heeft de vragen die zij t.a.v. het onderwerp heeft op papier gezet en
aan de commissieleden en de wethouder toegezonden. De gestelde vragen zijn nog
niet naar
tevredenheid beantwoord.
Afspraak en actie: mevrouw Baars zet haar vragen nogmaals op papier, stuurt
deze naar het college met het verzoek de vragen schriftelijk te
beantwoorden.

16.

Rondvraag
Mevrouw Dekker wil graag de regiocijfers van de GGD zien m.b.t. het borstkankeronderzoek. Dit ter vergelijking met de cijfers van het onderzoek in Sliedrecht
Afspraak en actie: wethouder Blijenberg vraagt de cijfers op bij de GGD

17.

Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om
22.40 uur.

