NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR
Van

:

vergadering raadscommissie Burger en Bestuur

Datum

:

10 april 2003

Aanwezig

:

de heer J.P. Tanis
de heer D. van Meeuwen
de heer G.M. van Dijk
de heer J.H. van Eijk
mevrouw G.J. Visser-Sch lieker
de heeer M. Sneijder
de heer J.B.K van der Mark
de heer J.W. van Heteren
de heer A. van den Herik
de heer A. Pietersen

voorzitter
}
}
}
}
}
}
}
}
}

de heer H. van Kooten
de heer K. Blijenberg
de heer M.C. Boevée
de heer A. Koenen
mevrouw E. Verveer, bureau Getikt!
Afwezig

:

leden

wethouder
wethouder
burgemeester
secretaris
notuliste

de heer J.C. Buchner

1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mevrouw Maya
Feddema notuleert deze commissie niet meer en wordt vervangen door mevrouw
Erna Verveer van notulistenbureau Getikt! Mevrouw Visser komt later. De heer
Buchner is niet aanwezig.

2.

Spreekrecht burgers over niet-geagendeerde onderwerpen.
Geen.

2.b. Inventarisatie spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen.
Geen.
3.

Vaststellen agenda
Het initiatiefvoorstel "Sliedrecht in Perspectief" wordt behandeld voorafgaand aan de
comptabiliteitsbesluiten.

4.a. Notulen van de vergadering van 13 maart 2003.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
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Naar aanleiding van:
Mevrouw Visser vraagt naar de toegezegde nota over het gemeentekantoor met
betrekking tot de vertraging, en een worst case/positief scenario. Wethouder Van
Kooten merkt op dat hij navraag zal doen; er is al actie op genomen. De heer Van
der Mark vraagt naar de resultaten van de toegezegde acties, onder meer op
pagina 4, punt 7. Dit betreft de dijksynagoge. Wethouder Van Kooten antwoordt dat
dit in de raad is afgehandeld. De heer Van der Mark vraagt naar ontwikkelingen in
het coffeeshop- en drugsbeleid. Burgemeester Boevée antwoordt dat er eenmaal
overleg is gevoerd met de horeca; dat wordt voortgezet. Hij verwacht de commissie
in het derde kwartaal te informeren over de aanpak.
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4.b. Actielijst behorend bij notulen van 13 maart 2003.
Vastgesteld.
6.

Presentatie Deloitte en Touche
De presentatie vindt (deels) plaats met behulp van een beamer; de sheets zullen
aan de commissie worden uitgereikt.
Er komt een verordening die jaarlijks wordt aangepast. De accountant kijkt naar de
financiële- en budgetrechtmatigheid. Bij niet-financiële rechtmatigheid moet gedacht
worden aan milieuvoorschriften, Arbo wetgeving en dergelijke. Hier wordt alleen op
onderdelen op gecontroleerd, zoals Sociale Zaken, hetgeen wettelijk is vereist. De
raad bepaalt als opdrachtgever wat de accountant in ieder geval moet controleren.
Om dat werkbaar te houden is een audit comité aan te bevelen, bestaande uit een
afvaardiging van de raad, een wethouder namens het college en een ambtelijk
vertegenwoordiger, die drie tot vier keer per jaar overleg voert en bijstuurt.
De accountant stelt voor een voorstel uit te werken met diverse keuzevarianten en
een vragenlijst, voorzien van een kostenindicatie, zodat de commissie een start kan
maken. Dit zal worden geagendeerd voor de vergadering van 15 mei.

5.

Ingekomen stukken
a. Startdatum en procedure nieuwbouw gemeentekantoor;
b. Aankoop grond Domeinen-Baars;
c. Verantwoording sector Bestuurszaken "De sector Bestuurszaken, een jaar in
2002";
d. Gedragscode integriteit;
e. Oprichting van de Stichting Comité 4 en 5 mei Sliedrecht;
f. Jaarverslag 2002 van de Brandweer Sliedrecht;
g. Formulieren Drank- en Horecawet
h. Jaarplan 2003 Politie Zuid-Holland Zuid, district Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
i. Vergaderstukken voor de vergadering van het Drechtstedenbestuur van 6 maart
2003;
j. FSC en gemeentelijk bos- en houtbeleid, in ontvangstneming voorzittershamer
FSC hout.
Voor kennisgeving aangenomen.

7.

Mededelingen portefeuillehouders
a. actuele zaken
b. regiozaken
c. dualisme/burgerparticipatie
d. nieuwbouw gemeentekantoor
Wethouder Blijenberg merkt op ten aanzien van Prickwaert / Weerdestein dat dit
door de wijkcoördinator wordt gezien als een klein proefproject voor het wijkgericht
werken. Intern is al gekeken naar budgetten bij speelvoorzieningen, plantsoenen
en ruimte en groen. In week 16 zal een schouw plaatsvinden door vertegenwoordigers van het wijkcomité, mensen van Wijkgericht Werken, en Weg- en
Waterbouw, Plantsoenen en Reiniging en politie. In week 19 zal de schouwlijst met
de bewoners worden besproken. In week 23 is een vervolgtraject voorzien. De
"kleine ergernissen" moeten dan ook binnen twee weken opgelost worden. De
heer Van der Mark merkt op dat dat toch sneller moet kunnen via de servicelijn,
binnen 72 uur of iets dergelijks. Wethouder Blijenberg antwoordt dat de
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servicelijn nog aan het proefdraaien is. De heer Boevée vult aan dat het op zich
wel draait, maar het is nog redelijk kwetsbaar, en daarom wordt het nog niet
grootschalig onder de aandacht gebracht. Wethouder Blijenberg merkt op dat een
en ander conform het vigerend beleid zal worden behandeld in de commissie
Burger en Bestuur. Hij vraagt vervolgens aandacht voor de Sliedrecht Zomer Express, ontstaan op initiatief van een comité bestaande uit het bedrijfsleven, de
middenstand, het Baggermuseum, de Rabobank en dergelijke. Op
woensdagmiddag zullen in de zomermaanden twee treintjes rijden tussen het
station en de waterbus, en onderweg een aantal stops maken bij de sponsors,
zoals het zwembad, het station, de bejaardentehuizen, het Baggermuseum, het gemeentehuis, enzovoort. Voor een ritje moet een kaartje worden gekocht. Als het
aanslaat zal dit elke zomer worden herhaald. In september vindt de
Monumentendag plaats. In juli of augustus is er vanuit de Drechtsteden een
fototentoonstelling in het gemeentehuis. Het college vindt het treintje een bijzonder
goed initiatief in het kader van Sliedrecht-promotie en vraagt de commissie of zij
bereid is om een bijdrage te leveren, hetzij in de vorm van sponsoring van een
halte ad 7.500 euro, zo die nog beschikbaar is, danwel een ander bedrag. De heer
Van Dijk vindt een halte bij het gemeentehuis niet nodig, maar wil het initiatief wel
steunen. De heer Van den Herik is heel erg voor. De heer Van der Mark vraagt of
er ook iets bij de VVV neergelegd kan worden. Wethouder Blijenberg antwoordt
bevestigend. Mevrouw Visser wijst op de media, zoals de Gemeentepagina en het
Drechtstedenkrantje, als promotiemogelijkheid binnen de regio.
De commissie ziet een voorstel tegemoet.
De heer Boevée meldt namens wethouder Verboom dat het Jaarplan Jumelage in
mei in de commissie komt. Vanuit Welzijn is het project ECO-kids in het NME
centrum gestart. Er wordt een werkgroep voorbereid (zie ook de Gemeentepagina).
Wethouder Van Kooten merkt op dat de overdracht van de grond inzake CVD
waarschijnlijk op 1 mei zal plaatsvinden. De provincie zal een verklaring van geen
bezwaar af gaan geven.
De heer Sneijder vraagt of de koop-aannemingsovereenkomst al is getekend.
Wethouder van Kooten antwoordt ontkennend; er moet nog juridisch worden
getoetst. Vanaf 1 april 2003 lopen de maandelijkse kosten ad E 20.000,-; een
onderbouwing hiervan volgt.
8.

Aanpak evaluatie inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Sliedrecht
De heer Van den Herik vraagt naar de planning van werkzaamheden naar de
toekomst toe. Hij dringt aan op voortvarendheid.
Wethouder Van Kooten komt daar via de notulen op terug na overleg met de
ambtelijke organisatie.

9.

Voorstel tot uitwerking v.d. Wet dualisering gemeentebestuur in relatie tot de
rol van de gemeente als werkgever.
In het voorstel is een bladzijde op de verkeerde plaats terecht gekomen.
HAMERSTUK
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10.

Verlenen van eervol ontslag en benoeming lid v.d. commissie voor de
bezwaar- en beroepschriften
Conform.

11.

Instellen bestuurscommissie Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.
HAMERSTUK

12.

Beleidsrekening 2002
De heer Van den Herik heeft een punt van orde. Hij stelt voor de beleidsrekening
integraal te bespreken in de raad van 28 april, mits er afspraken kunnen worden
gemaakt over de wijze van bespreken. Je kunt denken aan een soort van beschouwing, waarbij het presidium wat afspraken zou kunnen formuleren. Het gaat in de
raad dan om beantwoording van bestuurlijke, beleidsmatige vragen die niet vooraf
door de ambtelijke organisatie konden worden beantwoord. De heer Van der Mark
verzoekt het college om de rekening vooraf door te lopen op eventuele omissies,
om overbodige vragen te voorkomen. De heer Van Meeuwen merkt op wel te
willen besturen op hoofdlijnen, en niet te vervallen in de fout van vorig jaar, toen er
heel veel detailvragen zijn gesteld.

12.a.

Initiatiefvoorstel "SLIEDRECHT IN PERSPECTIEF"
De heer Van der Mark merkt op dat er nogal wat verwarring is geweest bij de
presentatie van dit voorstel in het college. Het voorstel van de initiatiefnemers is
om het voorstel terug te nemen en het aan de raad te houden, en daar nog een
aantal stappen te zetten alvorens. Mevrouw Visser merkt op dat het
initiatiefvoorstel en het stuk vrij uitgebreid in de commissie Ruimte en Groen aan
de orde zijn geweest. Haar fractie zou het stuk willen bespreken en er iets over op
papier willen zetten. Ze vraagt wat de bedoeling is met de nota. De heer Van der
Mark neemt het verhaal op dit moment terug om misverstanden te voorkomen.
Burgemeester Boevée stelt voor dat de initiatiefnemers contact hebben met de
griffier, om te weten of zij nog achter dit initiatiefvoorstel staan zoals dat is geformuleerd. De voorzitter merkt op dat het een helder voorstel was, maar de discussie is
aan de orde dat er nu een initiatiefvoorstel ligt dat door het college uitgelegd wordt
als zijnde een vervanging van de hoofdlijnendiscussie. De heer Boevée bestrijdt dit
krachtig.
Wethouder Van Kooten merkt op dat de initiatiefnemers graag de regie willen
blijven voeren. Daar moet een modus voor gevonden worden.

13.

Comptabiliteitsbesluiten 2003
De commissie Burger en Bestuur stelt voor om de comptabiliteitsbesluiten als
hamerstuk te agenderen voor de raad.
Conform.

14.

Rondvraag
Mevrouw Visser wil de procedure van het ter inzage geven van rapporten agenderen voor de volgende vergadering en geeft een voorbeeld. In Welzijn is gesteld dat
er een rapport zou komen van een adviesbureau over de welzijnsstichtingen en de
eventuele huisvesting in de Zetsteen. Dat zou ter inzage worden gelegd, maar
volgens de wethouder kon dat pas nadat er een ambtelijk advies aan zou zijn
toegevoegd. De heer Van der Mark merkt op dat wethouder Blijenberg twee
dagen geleden heeft toegezegd om de stukken neer te leggen, en vraagt of er al
keuzes gemaakt zijn.
Wethouder Blijenberg merkt op het niet op de spits te willen drijven; hij zal het
rapport distribueren via de bakjes. Vreemd is wel dat het eerste rapport niet is
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opgevraagd, en het tweede plotseling wel. Dit rapport wordt uitsluitend ter
kennisname neergelegd, omdat er nog een advies van B&W bij moet.
De heer Buchner merkt op dat hij uitnodigingen heeft ontvangen voor activiteiten
die al voorbij zijn. Dat heeft geen zin. Hij meldt de vragen kwijt te zijn die
voorgelegd zijn aan de raad met betrekking tot het Burgerjaarverslag. De heer
Boevée antwoordt dat beantwoording niet meer nodig is.
De heer Van Meeuwen vraagt of de hoofdlijnendiscussie echt in mei op de agenda
komt. De heer Boevée antwoordt dat het driehoeksoverleg van mening is dat dit in
mei en juni aan de orde kan komen, maar dan gaat het alleen om een scheiding
maken tussen hoofdactiviteiten en wat er op initiatief van de raad kan worden
meegenomen, en dat te onderbouwen, en dat in twee keer te behandelen,
gelijktijdig met de Zomernota en de ombuigingen, teneinde een totaalbeeld te
schetsen. De heer Van Meeuwen vraagt of de ombuigingsvoorstellen in de
Zomernota zijn opgenomen. Wethouder Van Kooten antwoordt dat de raad de
kaders bepaalt; het college geeft enkel een bepaalde richting aan. De ombuigingen
zijn klaar en kunnen worden meegenomen met de Zomernota in juni. Ze zijn
onderverdeeld in een zestal varianten. Bijvoorbeeld: de onderbestedingen zijn
inzichtelijk gemaakt en voorzien van suggesties voor de toekomst. Op verzoek van
mevrouw Visser kan al eerder inzage gegeven worden; de ombuigingsvoorstellen
zullen worden toegezonden. In de volgende commissievergadering wordt hier op
teruggekomen.
15.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.

