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VRAGENUURTJE
de voorzitter Dames en heren, voorafgaand aan de raad zijn we gewend om het vragenuur te
hebben. De beantwoording van de vragen omtrent milieuvergunning Van Vliet zullen door wethouder
Verboom worden beantwoord. Het zijn nogal wat vragen. De wethouder heeft de bereidheid om in
hoofdlijnen het antwoord voor haar rekening te nemen. De volledige beantwoording van deze
vragen vindt u op uw tafel, inclusief de brief gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland, die
op 23 december 2002 door het college is verzonden, inclusief het advies wat daaraan ten grondslag
lag.
de heer van der Mark Voorzitter, mag ik een rectificatie geven? De vragen van PvdA, VVD,
SGP/Christenunie en Leefbaar Sliedrecht worden ook gesteld door het CDA; het betreft dus
raadsbrede vragen.
wethouder Verboom Raadsleden, het idee van het college is om niet op iedere vraag uitgebreid in te
gaan. Dit is een zaak die beter in de commissie behandeld kan worden, omdat we dan ook expliciet
de milieu-ambtenaar die hiermee belast is, daarbij kunnen betrekken. De vragen die in een vroeg
stadium zijn binnengekomen konden niet eerder beantwoord worden vanwege mijn vakantie, en
ook vanwege de vakantie van de ambtenaar die met milieuzaken belast is. In het algemeen: de
milieuvergunning is hier een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. De ontwerp-milieuvergunning
heeft hier ter inzage gelegen. Wij hebben daar in het verleden al een reactie op gegeven. Die reactie
behelst onder andere de geluidsvoorschriften, waar wij een aantal opmerkingen op hadden; de
verwerking van asbesthoudend afval, waar wij de procedure die daarbij gevoerd moest worden,
misten, en een aantal zaken wat het stof betreft. Officieel kun je pas een reactie geven op het
moment dat de beschikking afgegeven wordt. Wij kunnen dus als gemeente wel voor die tijd op het
voorontwerp reageren, maar de aanpassing van onze reactie zal pas plaatsvinden op het moment
dat de beschikking afgegeven wordt. Na deze periode van ter inzage legging, zoals u hem ook
gepubliceerd hebt gezien en wellicht gezien hebt bij het gemeentebestuur, zal pas de aanpassing
plaatsvinden. Vervolgens wil ik tegen u zeggen dat het bedrijf Van Vliet al sinds jaar en dag op
industrieterrein Kerkerak aanwezig is. Het is een gezoneerd industrieterrein waar geen beperkingen
liggen ten aanzien van activiteiten. In het verleden was het zo dat niet specifiek in de
milieuvergunning omschreven werd welke activiteiten dat waren. In 1997 heeft Van Vliet al
aangegeven dat het bedrijf een 200.000 ton overslagstoffen geraamd had. Dat was al sinds jaar en

dag het geval. Vanwege het feit dat er nieuwe wetregelgeving is, en vanwege het feit dat Van Vliet
aanpassingen verricht aan de logistiek op zijn eigen bedrijf, moet nu de milieuvergunning
geactualiseerd worden. Het is eigenlijk een revisievergunning, dus heel veel nieuws in deze
milieuvergunning is er eigenlijk niet. Het zijn activiteiten die door dit bedrijf al jaren uitgevoerd
worden. Het ene jaar wordt er 150.000 ton overgeslagen, het andere jaar 300.000 ton. Dat middelt
per jaar, en nu komen we op ongeveer 300.000 ton. In het verleden werd niet expliciet aangegeven
welke afvalstoffen verwerkt werden; dat was ook niet nodig. Die eis werd toen nog niet gesteld.
Maar nu, bij de revisievergunning en bij de actualisering, wordt duidelijk welke stoffen er allemaal
overgeslagen worden, wat toegeleverd wordt en welke activiteiten er zijn. Wat betreft de
vervoersbewegingen, dat is ook iets speciaals. Dat wordt nooit in een milieuvergunning opgenomen.
Omdat we hier met een gezoneerd industrieterrein te maken hebben, betekent het dat de aan-en
afvoerwegen nooit in een milieuvergunning opgenomen worden. Dat zult u ook bij andere bedrijven
die in Sliedrecht gevestigd zijn, niet tegenkomen. Dat het aantal vervoersbewegingen wellicht
vermeerdert, dat zou kunnen, maar wij kunnen daar op grond van de wet helemaal niets tegen
doen. Het is een recht dat bedrijven hebben als zij op zo'n gezoneerd industrieterrein zitten, om die
materialen aan- en af te voeren. Nog even heel specifiek over het asbest. Van Vliet heeft al jaar en
dag de opdracht, wellicht ook van u, om eens een schuurtje af te breken en een dak weg te halen.
Vanmiddag werd dat nog bij Van Beuzekom gedaan; het gebied werd afgezet. U ziet dan inderdaad
mannen of vrouwen in maanpakken lopen die het asbest verwijderen. Vervolgens verpakken zij het,
en dan wordt het in een luchtdicht, groen wagentje afgevoerd naar het bedrijventerrein van Van
Vliet. Na een poosje wordt het vervolgens weer afgevoerd en ergens anders verwerkt en
opgeslagen. Dat zijn de normale activiteiten die Van Vliet al jaar en dag doet. Er is dus niets
gewijzigd; niet anders dan dat er nu expliciet genoemd staat welke hoeveelheden het zijn, en welke
materialen en activiteiten er plaatsvinden. Ik verzoek u de beantwoording goed door te lezen. We
kunnen dan in de commissie, met eventueel de ambtenaar milieuzaken erbij, expliciet op specifieke
vragen uwerzijds ingaan.
de heer Huisman Bedoelt u in de aanstaande commissie? Dan hebben we een hele drukke agenda.
wethouder Verboom Er was enige verwarring over welke vragen er nu beantwoord moesten
worden, want er waren verschillende exemplaren met vragen. Er werd gezegd dat er in de
commissievergadering wel nader op ingegaan zou kunnen worden. Ik kon op dat moment geen
milieuambtenaar consulteren, dus heb ik me hier maar aan gehouden.
de heer Huisman Dan verzoek ik toch de mensen die verantwoordelijk zijn voor de agenda voor de
raadscommissie Ruimte en Groen, deze enigszins aan te passen. We kregen hem deze week binnen,
en ik heb het idee dat het wel nachtwerk wordt.
de voorzitter Er ligt een suggestie van de wethouder om deze problematiek in de reguliere
commissie te behandelen. De wethouder heeft in ieder geval gepoogd om vanavond op hoofdlijnen
antwoord te geven. Het is aan u als vertegenwoordigers van de raad om nog een aantal
verhelderingen hieromtrent te vragen.
de heer van der Mark Ik mis een aantal vragen die zowel door de heer Pauw als door mij richting de
heer Koenen gestuurd zijn. Wat ik nog wel graag van de wethouder wil horen, is het volgende. Hoe
komt het dat de raad of de commissie niet op de hoogte gesteld is van de aanvraag? Er is verder
niet over gesproken, maar u heeft wel uw bedenkingen geuit. Nu is er veel commotie over geweest.
Waarom is er niet gecommuniceerd met commissie en raad, c.q. de bewoners, bij de aanvraag?
wethouder Verboom Het is altijd een afweging. Als u weet hoeveel milieuvergunningen ons passeren,
niet alleen aanvragen die wij als gemeente krijgen, maar ook de provincie, dan is het een afweging
wat je daarmee moet doen. Normaal gesproken handelt B&W dit af, en vanwege het feit dat het een
revisievergunning is, is toen niet de noodzaak gezien om daar expliciet de raad over in te lichten.
Naar mijn idee is de commotie die ontstaan is, niet de moeite waard geweest. U zult er bij nadere
bestudering van de stukken wellicht achterkomen dat een aantal zaken al jaar en dag keurig
geregeld is. Er zijn nog nooit klachten geweest over het bedrijf. Omdat het een bevoegdheid van
B&W is, kun je dat ook op deze manier afhandelen. Dat is eigenlijk het enige wat ik er op kan
zeggen. We hebben natuurlijk verschillende bedrijven die met milieuvergunningen werken, en die
moeten regelmatig geactualiseerd worden. Zeker sinds de nieuwe wet Regelgeving er is, moeten we
dat ook regelmatig doen.
de heer van der Mark Een praktische vraag. Als u morgen zo'n zelfde vergunningaanvraag zou
krijgen, zou u de raad daarover dan wel inlichten?

wethouder Verboom U zei net terecht: we praten over een revisievergunning, over activiteiten die al
heel lang plaatsvinden. Als daar nooit klachten over geweest zijn, dan weet ik niet of ik het dan wel
zou doen.
de heer van Dijk Ik begrijp dat het een revisie is. Ik zou het toch prettig vinden als we in de
commissie kunnen meenemen of er een mogelijkheid bestaat om planschade te claimen, en bij wie
die claim dan terecht zou kunnen komen.
de voorzitter Deze vraag nemen we mee naar de commissie.
de heer Visser Ik heb toch nog wel een vraag c.q. opmerking. Uit de vergunning bleek niet dat er nu
al 200.000 ton overgeslagen werd. Dat is even ter toelichting waarom er misschien commotie
ontstaan is. Nu bekend geworden is dat er regelmatig asbest opgeslagen wordt, is mijn vraag: is er
een actieplan van de brandweer als er onverhoopt brand ontstaat?
wethouder Verboom Die vraag zal ik ook in de commissie beantwoorden. Het is wel zo dat ieder
bedrijf een bedrijfsrampenplan moet hebben. Ik weet niet of het bij dit bedrijf het geval is, maar
normaal gesproken wel.
de voorzitter We gaan naar de vraag inzake de Derde Merwedehaven. Ik geef de heer Visser
gelegenheid om te vertellen wat hem heeft bewogen om deze vragen te stellen.
de heer Visser Wat mij heeft bewogen, dat staat in de inleiding voordat de vraag gesteld wordt. Dat
is dat er ingesproken is in de Commissie Ruimte en Groen door iemand van de Derde
Merwedehaven. Verder heeft ons bewogen de volksgezondheid in Sliedrecht; dat staat ook in de
inleiding bij de vraag.
De vraag luidt als volgt. Is het college bereid te laten onderzoeken of en in welke mate aan de
volgende voorschriften is voldaan, en ruim voor de volgende raadsvergadering de gemeenteraad te
informeren?
a.
Is het buitentalud bekleed met een afdichtende grondlaag (klei of leem)?
b.
Is er een acceptatie- en controleprocedure voor de stortplaats?
c.
Is er een acceptatie- en controle procedure voor de baggerscheidingsinstallatie?
d.
Zijn er metingen van het stortgas en van de ontzwavelingsinstallatie?
e.
Wordt er gebruik gemaakt van een zware machine om afval aan te drukken?
f.
Is er een actueel asbeststortplan?
g.
Is er een vergunning voor een noodfakkel?
h.
Is er een meetplan voor de component geur?
i.
Is er een geurbeheersingsplan?
j.
Zijn er voldoende stortgasonttrekkingsbronnen?
wethouder Verboom Daar kan ik ook heel kort over zijn. De vraag behelst eigenlijk of het college
bereid is of en in welke mate aan de voorschriften wordt voldaan. Wij zijn bereid om dat expliciet
voor u te onderzoeken. U krijgt daar ruim voor de volgende raadsvergadering schriftelijk een reactie
op. Dan is het aan u om te bekijken wanneer u dat wilt behandelen, of dat in de
commissievergadering of in de raadsvergadering zal moeten plaatsvinden. Maar dat is dan aan het
presidium.
de voorzitter We gaan naar de vragen van de heer Buchner omtrent minima.
de heer Buchner Voorzitter, in het VNG-blad van 21 februari 2003 verscheen een artikel met de titel
"MER voor minima toont effecten van beleid". Onze fractie was van mening dat het een goed gebruik
zou zijn als we deze MER zouden invoeren om een beter inzicht te krijgen in het minimabeleid. Ons
is ter ore gekomen dat het NIBUD ook een aantal cursussen geeft voor mensen met een
minimabeleid. Uit de effecten blijkt dat mensen daardoor ook beter omgaan met de gelden die
verstrekt worden, dus het zou alleen maar het beleid versterken. Daar zouden we graag een
antwoord op willen.
wethouder van Kooten Het zijn drie korte vragen, dus ik zal deze ook kort beantwoorden.
1.
Is het college bereid een zogenaamde "Minima-effectrapportage" (Mer) uit te laten voeren?
Het antwoord hierop zal zijn: nee. Dan is het natuurlijk interessant waarom niet. Omdat we een
minima-effectrapportage in 1999 hebben plaats laten vinden. We hebben toen met elkaar
vastgesteld dat het minimabeleid in onze gemeente nog in de kinderschoenen stond. We hebben
destijds het NIBUD gevraagd de zaak door te lichten. Dat hebben ze gedaan aan de hand van 5
typen huishoudens. Ik zal u er een paar noemen: alleenstaande ouders met twee jonge kinderen,

alleenstaande ouders met twee oudere kinderen, een echtpaar onder de 65 jaar, een alleenstaande
onder de 65 jaar, en een alleenstaande boven de 65 jaar. Dat waren vijf categorieën die het NIBUD
heeft onderzocht, en dat aan de hand van diverse inkomensniveaus. Van 100% ABW/AOW norm tot
130% Ze hebben daarbij ook gekeken naar de uitgaven, de onvermijdbare, de persoonlijk moeilijke
en de vrije bestedingen. Aan de hand daarvan hebben we met elkaar bepaald hoe ons minimabeleid
opgebouwd moest worden. Dat staat zoals het nu staat op basis van de MER die we in 1999 hebben
laten uitvoeren. Om het nog een keer te doen lijkt ons niet verstandig. Over de cursussen kunnen
we melden dat we met diverse participanten in de Sliedrechtse samenleving een overeenkomst
hebben gesloten, zoals Trias Zorgverzekeraar, RIVAS in het kader van de maatschappelijke
dienstverlening, Eneco, de woningbouwverenigingen, de Rabobank Sliedrecht en de gemeente, zes
partijen, om te komen tot schuldhulpverlening, waarbij de bank in laatste instantie ook de helpende
hand reikt, maar waarbij het RIVAS de mensen begeleidt via een cursus budgetbeheer, dus hetzelfde
wat het NIBUD aanbiedt. Dus ook in die behoefte is voorzien.
de heer Buchner Zo zie je maar dat een ziekte van de wethouder toch kan leiden tot een vraag,
anders hadden we die waarschijnlijk niet gesteld.
de voorzitter U blijkt hem toch hard nodig te hebben in fractieverband, constateer ik.
wethouder van Kooten Ik was in de fractie niet aanwezig, vandaar.
de heer Venis Ik vind die laatste opmerking van de heer Buchner een beetje jammer, want ik zat me
net af te vragen of ze bij de SGP/ChristenUnie nu zover zijn dat ze zelf vergaderen zonder dat daar
de wethouder bij is. Zo hoort het ook in een duaal systeem. Maar ik begrijp dat het gewoon op
dezelfde ouderwetse voet voortgaat.
wethouder van Kooten Dat is een conclusie die u trekt.
de voorzitter We gaan naar vraag 4, Huisartenspost, van de heer den Braanker.
de heer den Braanker De vragen zijn de volgende.
1.
Deelt het college onze mening dat een vestiging van zowel een huisartsen- als een EHBOpost in het Albert Schweitzer Ziekenhuis, locatie Sliedrecht, dringend noodzakelijk is?
2.
Bent u bereid om voor realisatie van deze noodzaak een breed en deskundig onderzoek in
te stellen door bijvoorbeeld inschakeling van externe expertise?
3.
Met inachtneming van het voorgaande: op welke termijn geeft u ons inzicht in de
(on)mogelijkheid van een vestiging van een dergelijke post in het Albert Schweitzer
Ziekenhuis, locatie Sliedrecht, danwel elders in Sliedrecht?
wethouder Blijenberg Voorzitter, deze vraag geeft mij de gelegenheid om een tussentijdse
rapportage te geven. We proberen alles in het werk te stellen om in de commissie van 17 maart een
afrondend idee te geven over wat er is gebeurd naar aanleiding van de motie, ingediend door
Leefbaar Sliedrecht. We zijn daar voor een groot deel wel afhankelijk van externe mensen. Ik heb u
al eerder in een commissie gemeld dat de burgemeester en ondergetekende in december 2002 een
gesprek gehad hebben met de directie van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Die hebben van alles
besproken, en toegezegd dat ze schriftelijk antwoord op de brief zouden geven die wij aan alle
betrokkenen gestuurd hebben, terwijl we de motie van toen er bij gevoegd hebben. Er is vanuit
Welzijn bij herhaling gebeld, en ook de burgemeester heeft zich een paar maal persoonlijk in de strijd
geworpen, maar de reactie is nog steeds niet binnen. Wij wilden namelijk al die reacties, verslagen
van gesprekken, brieven, bij de rapportage doen als wij naar u toe zouden komen. Er is een tijdje
geleden een gesprek geweest met de plaatselijke artsen-apothekers, waar we overigens wel een
verslag van hebben. We hebben een poging gewaagd om met Trias Zorgverzekeraar een gesprek te
hebben. Ze zijn niet zo happig om te praten, maar je moet er je best voor doen, want het moet
gebeuren. Aanstaande donderdag komt de plaatselijke commissie eerstelijns gezondheidszorg
bijeen. Daar wilden we nog een advies van hebben; daar zitten ook apothekers en artsen in, of in
ieder geval een vertegenwoordiging daarvan. Er is ons in dat gesprek met de artsen-apothekers
gebleken dat het regionale huisartsengebeuren deze maand een evaluatiegesprek met het Regionaal
Patiënten Platform zal voeren. Zij hebben ons ook nog een brief over een specifiek onderwerp
gestuurd. Dat wilden we verzamelen; er ontbreken nog een paar zaken en ik zou het bijzonder op
prijs stellen als we dat op tijd zouden hebben voor de commissie van de 17e. Mocht dat niet zo zijn,
dan zal ik de commissie en de raad alvast ter hand stellen wat we wel hebben. Dan nog even op de
vraag ingaand over externe expertise. Los van het feit dat ik eigenlijk de ratio van de vraag niet
helemaal begrijp, zijn we in dit geval ook wel afhankelijk van meerdere deelnemers. In voorkomend
geval kunnen we bekijken of we daar nog een keer externe expertise op moeten zetten. Maar dat is

niet alleen des gemeentes.
de heer den Braanker Zo aanhorend, ben ik op zich blij met de stand van zaken, maar eigenlijk is dit
geen beantwoording van de vragen. De eerste vraag is of het college die visie deelt. Als het gaat
over vraag twee: het begint natuurlijk met een visie die je hebt. Wil je dat nu realiseren in Sliedrecht,
of niet? In dit onderzoek zouden nu juist alle aspecten die u noemt meegenomen kunnen worden,
dus dat gesprek met de zorgverzekeraars, enzovoort, met alle partijen. Dan kom je tot een
afrondend geheel, en blijkt ook of er mogelijkheden of onmogelijkheden zijn om dat hier te
realiseren. Ik vraag dus of het college die visie deelt, en of er bereidheid is om die externe expertise
in te schakelen, ja of nee. Dat kan heel kort zijn.
wethouder Blijenberg Het delen van de visie wilde ik bij de rapportage meedelen. Als u het kort wil
hebben, expertise: nee dus. Wij zijn, heb ik gezegd, afhankelijk van de medeparticipanten.
de heer den Braanker Dat is een uitvoeringsaspect, lijkt mij.
wethouder Blijenberg Ik heb geprobeerd zo volledig mogelijk te antwoorden. We hebben die
gesprekken waar u om vraagt, al voor een gedeelte gehad en nu moet dat weer in een visie
neergezet worden. U bent niet de eerste; wij zijn hier geruime tijd druk mee bezig geweest om
gegevens te verzamelen, en nu moet het weer in een visie gezet worden.
de heer den Braanker Voorzitter, de wethouder doet het voorkomen alsof we helemaal afhankelijk
zijn van partijen.
de heer Venis Enkele minuten geleden verklaarde u mij buiten de orde. Ik constateer dat de heer den
Braanker aan zijn vierde termijn begint. Handhaaft u de orde alleen als het Leefbaar Sliedrecht
aangaat of doet u het vanavond breed?
de voorzitter Ik zal uw opmerkingen ter harte nemen. Kort, alstublieft.
de heer den Braanker Inmiddels heb ik antwoord op de vragen, maar ik wilde zeggen dat je
afhankelijk maken van de partijen nog iets anders is dan dat je een visie hebt, en vervolgens
onderzoekt of dat dit mogelijk is.
de voorzitter U krijgt een rapportage, zoals de wethouder heeft toegezegd. Dan zal direct aan de
orde zijn of er mogelijkheden zijn die wij zien of niet zien. We hebben inmiddels alle vragen gehad.
1.

OPENING, LOTING VOLGORDE SPREKERS

de voorzitter Ik open de vergadering van de gemeenteraad door u nogmaals hartelijk welkom te
heten. Ik constateer dat er veel publiek en veel pers is. De griffier is vanavond niet aanwezig; hij
wordt vervangen door de gemeentesecretaris. Ik constateer dat de heer van Meeuwen zich bij de
vergadering voegt. Bij de voorbereiding hebben we geconstateerd dat er nogal wat zaken aan de
orde zijn vanavond; voor een deel ook gevoelige zaken, is onze opvatting. Ik doe een beroep op u
om de beraadslagingen kort en duidelijk te laten zijn. Ik reken dan ook op u, niet alleen qua dit
verzoek, maar ook om de vergadering constructief te laten verlopen. Ik trek nummer 2, dat is de
heer van der Mark.
2.

SPREEKRECHT

de voorzitter Er heeft zich niemand gemeld om van het spreekrecht gebruik te maken.
3.

VASTSTELLEN AGENDA

de heer Pauw Een korte vraag over agendapunt 13. Toen ik de stukken binnenkreeg dacht ik, er
klopt iets niet. Gelukkig kwamen twee dagen daarna de notulen binnen. Daar stond in dat de raad
accoord gaat met een bedrag van E 15.000,-. Nu wordt alsnog voorgesteld een bedrag van
maximaal E 23.500,-. Dat begrijp ik niet.
de voorzitter Ik had bij aanvang van dit agendapunt willen melden dat daar waar staat E 23.500,-, u
moet lezen E 15.000,-.

de heer Venis Voorzitter, de fractie van Leefbaar Sliedrecht zou graag van hamerstuk 6.a. een
agendapunt willen maken.
de voorzitter Ik veronderstel dat u dat straks toelicht. Agendapunt 6.a. wordt daarmee agendapunt
17.b. Bij de griffier zijn enkele moties ingediend; het is misschien goed dat we even aangeven welke
dat zijn.
de heer Venis Voorzitter, voor wat betreft de moties van Leefbaar Sliedrecht met betrekking tot
agendapunt 16 hebben we liever dat we ze pas indienen op het moment dat het agendapunt aan de
orde is. Dus voorlezen van de motie heeft wat ons betreft op dit moment nog geen zin, maar u
kennende, en met de wetenschap dat u dit vanavond strak in de hand gaat houden, dachten we, we
leggen ze nu vast neer, dan zijn we in ieder geval niet te laat.
de voorzitter Als dat de bedoeling was, is het uitstekend om ze al dan niet bij agendapunt 16 te
betrekken. Mevrouw Baars levert ook vast een motie in.
de heer van den Herik Ik vind dit een gekke procedure. Volgens mij, en ik denk dat de heer Venis
gelijk heeft, gaat een motie pas spelen als daar wat betreft de discussie aanleiding toe is. Anders
wordt het een rare gang van zaken. Misschien hebben wethouders wel dermate bevredigende
antwoorden dat moties volstrekt overbodig zijn, en onze fractie rekent daar op.
de voorzitter Dat bepaalt de voorzitter niet, zodat ik van tevoren niet kan beoordelen of en wanneer
moties aan de orde moeten zijn. Ik constateer hierbij dat het duidelijk is wat er met de moties van
Leefbaar Sliedrecht wordt beoogd: al dan niet indienen bij agendapunt 16.
de heer Pauw Ik begin nu weer te twijfelen, want er komt er ook eentje bij agendapunt 5, streepje
3. Er is mij te kennen gegeven toen de griffier nog hier was, dat je dat kan doen bij een ingekomen
stuk. Als het niet zo is, moet het misschien anders geregeld worden.
de voorzitter Aangezien ik die mededeling ook even mis vanwege het feit dat mijn rechterhand met
vakantie is, constateer ik dat uwerzijds de motie is ingediend naar aanleiding van ingekomen brief
nummer 3. Mevrouw Baars heeft een motie ingediend met betrekking tot agendapunt 15, en u
wenst ook de motie bij dat agendapunt te betrekken. Dan is het met betrekking tot de ingediende
moties die nu bij mij op tafel liggen, helder wanneer en of u ze bij bepaalde agendapunten wilt
betrekken.
de heer den Braanker Voorzitter, geldt dat ook voor een amendement?
de voorzitter Amendementen kunt u naar mijn mening indienen op het moment dat u dat wenst. We
hebben bij deze de agenda gewijzigd vastgesteld.
4.

VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 27
JANUARI 2003

de voorzitter Het woord "van" dient te worden vervangen door "als", zoals vanavond schriftelijk aan
u is medegedeeld. Ik stel de notulen hierbij vast.
5.

INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

Voor kennisgeving aan te nemen:
1.

Brief van de onafhankelijke commissie voor de bezwaar-en beroepschriften van 6 januari
2003 over uitnodiging hoorzitting op 21 januari 2003 voor behandeling bezwaarschriften
van Belangenvereniging Dijkvak 14 Baanhoek en van de heer M.J. Klein over partiële
herziening van het bestemmingsplan "Westwijk II-1969" ten behoeve van de
dijkversterkingsplannen dijkvakken 13 gedeeltelijk, 14 en 15 gedeeltelijk;

2.

Brief van de onafhankelijke commissie voor bezwaar-en beroepschriften van 28 januari
2003 over uitnodiging hoorzitting op 11 februari 2003 over bezwaarschriften tegen het
besluit tot het voorbereiden van een herziening van het bestemmingsplan "in Hoofdzaak
Sliedrecht ten Noorden van de Merwede" (realiseren van een gemeentekantoor en separate
kantoorruimte op het perceel Industrieweg 11/13);

3.

Brief van de werkgroep Derde Merwedehaven van 3 februari 2003 over "verzoek tot
onmiddellijke handhaving";

de heer Pauw Bij dit punt dat uiteraard naar de commissie kan, hadden wij ook de motie Derde
Merwedehaven meegenomen. Naar aanleiding wat er de laatste keer in de commissie Ruimte en
Groen is besproken zijn de vragen van SGP/ChristenUnie daar al een beetje vooraf gegaan. Onze
motie behelst echter niet 19 maar 18 handhaafbare punten, en daarbij ook een wat strakkere
aanpak om het zo te zeggen, dus we wilden graag een motie indienen.
MOTIE
De gemeenteraad van Sliedrecht in vergadering bijeen op maandag 3 maart 2003
Overwegende dat,
-

Alle fracties door de Werkgroep Derde Merwedehaven in het bezit zijn gesteld van een lijst
met daarop 18 handhaafbare onderdelen uit de huidige vergunning van de IGAT betreffende
de stortplaats Derde Merwedehaven;
Het wel of niet voldoen aan de vergunning directe gevolgen kan hebben voor de gezondheid
van de bevolking van Sliedrecht,

Constaterende dat,
-

In de commissie Ruimte en Groen door het merendeel van de partijen is aangegeven in te
willen stemmen met het starten van procedures, die uiteindelijk moeten leiden tot
daadwerkelijke handhaving;

Draagt het college van B&W op:
1.
2.
3.

Per direct na te gaan bij dienst Handhaving van de Provincie Zuid-Holland of op dit moment
wordt voldaan aan de 18 in de bijlage genoemde punten uit de huidige vergunning;
Bij een of meer geconstateerde overtredingen deze onmiddellijk aan de raad te melden;
Bij elke geconstateerde overtreding stappen te ondernemen om te komen tot handhaving
van de gewraakte overtreding.

En gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ondertekend door de leden van de fractie van Leefbaar Sliedrecht.
de voorzitter Ik stel voor om hier 17.c. van te maken vanwege het feit dat u vraagt deze brief niet
voor kennisgeving aan te nemen, maar te voorzien van een motie. Die motie verdient een adequate
behandeling, en ik stel voor dat onder 17.c. te laten plaatsvinden.
4.

Behandeling van vier zienswijzen ingediend tegen het voornemen om met toepassing van
artikel 19, eerste lid v.d. WRO medewerking te verlenen aan de realisering van een
gemeentekantoor op het perceel Industrieweg 11/13 met aanvullende kantoorruimte door
Stout Projecten b.v. en gemeente Sliedrecht van december 2002 en januari 2003.

5.

Brief van de VNG van 29 januari 2003 over het deelconvenant zwerfafval;

6.

Brief van de Bestrijding Akoestische Milieuvervuiling (BAM), ingeboekt op 28 januari 2003,
over "de gemeente is verantwoordelijk voor gezondheid", "Elke vorm van (geluids) overlast
schaadt de gezondheid".

7.

Jaarverslag 2002 van de Commissie klokkenluiders gemeentelijke overheid van 31 januari
2003;

8.

Motie gemeenteraad Woensdrecht van 16 januari 2003 over imam El Moumni;

9.

Toezichtsregime begroting 2003, betreft besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland
van 23 december 2002.

Ter nadere advisering in handen van het college te stellen:

10.

Brief van de Winkeliersvereniging Sliedrecht van 31 januari 2003 over "vervallen aansluiting
Stationsweg";

11.

Brief van de gemeente Putten van 21 januari 2003 over radarpalen;

12.

Brief van de Adviescommissie Kunstaankopen en -opdrachten van 17 januari 2003 over
"aangenomen motie voor de realisatie van een openbaar toilet op de Kerkbuurt";

13.

Brief van de Stichting Noodopvang Papendrecht van 30 januari 2003 over "hulp bij oprichting
stichting die de belangen van de uitgeprocedeerde asielzoekers materieel steunen";

14.

Brief van de Drechtsteden van 17 december 2002, afgegeven 23 januari 2003, over
"Monitor 2001", betreft monitor milieu-en leefomgevingskwaliteit Drechtsteden 2001;

Ter afdoening in handen van het college te stellen:
15.

Brief van de heer H.Th. van Poeteren van 13 januari 2003 over "opheffen Stichting Welzijn
en juridische status van ambtenaar";

16.

Brief van mevrouw M. de Baat van 23 januari 2003 over "kunstwerken van kunstenaars uit
Sliedrecht voor het nieuwe gemeentekantoor".

Conform.

6.

HAMERSTUKKEN

a.

Het opnieuw nemen van een voorbereidingsbesluit voor de stedebouwkundige
ontwikkelingen Bonkelaarstaete.

Dit wordt agendapunt 17.b.
b.

Herziening Treasurystatuut gemeente Sliedrecht

Vastgesteld.
7.

VISIENOTA WIJKGERICHT WERKEN
(Vaststellen van de hoofdlijnen)

de voorzitter Aan u het volgende behandelingsvoorstel. Het is een experiment om zonder dat er
commissieberaad over heeft plaatsgevonden, de materie direct in de raad te behandelen. Het is
nieuw, voortkomend vanuit het element dat het een zeer belangrijk onderwerp is, wat een integrale
behandeling in zich zou kunnen hebben. Het is in ieder geval een integrale benadering van de
ambtelijk-bestuurlijke organisatie als model van werken, en ik stel u mede vanwege dat element het
volgende voor. U heeft geen gelegenheid gehad om verhelderende of toelichtende vragen te stellen.
Ik stel dan ook voor om daar in een eerste ronde mee te beginnen, u de gelegenheid te geven om
verhelderende vragen te stellen; om in de tweede ronde een discussie te voeren en meningsvorming
te doen, en in een derde ronde een concluderende, standpuntbepalende ronde aan de orde te laten
zijn. Dat lijkt mij een zakelijke, constructieve benadering van dit belangrijke onderwerp. Wie van u
wenst nog vragen te stellen?
de heer van Dijk Een korte vraag, voorzitter. Er wordt in dit stuk gewerkt naar drie wijken toe. Ik
dacht dat de wijken die dan gecreëerd worden, niet helemaal parallel lopen met de wijken die we nu
af en toe hanteren, en waar ook wijkplatforms zijn. Hoe denkt de wethouder dat op te lossen?
de heer Tanis We hebben inmiddels wat ervaring met het wijkplatform Oude Uitbreiding, en mijn
vraag is waarom er geen evaluatie van de ervaringen van de afgelopen periode met betrekking tot
dat wijkplatform meegenomen zijn in de nota. Op blz. 14 wordt gesproken over de organisatorische
inbedding. Onze vraag is of naar de mening van het college de noodzakelijke cultuurverandering
waarover gesproken wordt, aanwezig is om een en ander tot een succes te maken. Op blz. 13 gaat
het over Leefbaarheidsbudget. Dat vinden we op zich een prima idee, maar er wordt ook gesproken

over de regiefunctie die de gemeente daarbij zou moeten gaan vervullen. Wanneer denkt de
wethouder zover te zijn om dat daadwerkelijk te kunnen? Op blz. 16 gaat het om de bestuurlijke
inbedding. Wat is de reden dat er is gekozen voor een drietal wijken, en op wat voor manier denkt
de wethouder ook de raad bij het geheel te betrekken?
wethouder Blijenberg Er is om verschillende redenen voor drie wijken gekozen. Wij hebben overigens
intern de discussie dat er een vierde bij zou moeten, namelijk het gebied waar de industrievestiging
is. Maar dat zou dan een wat andere invulling moeten hebben, en dat leek ons een schitterend item
om de gevolgen daarvan met u als raad te bespreken in een werkconferentie. Er is gekozen voor die
drie wijken, niet enkel omdat enkele jaren geleden ons externe bureau ons dat aanbevolen heeft,
maar ook omdat het enigszins aansluit bij de GPF politiewijken. Daar hoort dat industrieterrein
overigens ook bij. Omdat we vinden dat die daar zeker een functie zal moeten hebben, is daarvoor
gekozen. Waarom is de evaluatie van wijkplatform Oude Uitbreiding er niet bij betrokken? De
uitwerking zal zijn dat je in die drie opgestelde wijken kleinere buurten bij specifieke aangelegenheden
moet betrekken. Stel dat je in West het riool wilt opknappen; dan moet je die buurt daarin apart
behandelen. Zo'n wijk zal dus weer verfijnd worden in buurten, en dat zou met de Oude Uitbreiding
ook zo kunnen zijn. Met de raad in de oude samenstelling hebben we zo'n anderhalf jaar geleden
een tussentijdse evaluatie voor wijkplatform Oude Uitbreiding gehad. Het was inderdaad de bedoeling
om voor de uitbreiding een echte evaluatie te doen. Toen is de invoering van het rioolstelsel door
technische omstandigheden opgeschoven, en inmiddels deed zich wel de noodzaak voor, en dat is
wel beschreven in deze visienota, dat we gezien de ervaringen die daar in genoemd zijn, beter een
meer diepgaande en betere start zouden kunnen gaan doen, en werkendeweg zal zeker nog een
evaluatie van de Oude Uitbreiding plaatsvinden. Acht het college de noodzakelijke cultuurverandering
aanwezig? Het verheugde ons allen dat nadat de visienota in het MT meerdere malen besproken
was, het MT hun handtekening eronder heeft gezet, figuurlijk gezien. Dan mogen wij ervan uitgaan
dat de noodzaak tot cultuurverandering daar ook bekend is, en dat de leden van het MT dat verder
in hun organisatie zullen uitdragen. De regiefunctie, het leefbaarheidsbudget en het tijdstip waarop de
raad zal worden ingeschakeld. Ik zou dat graag breder in die werkconferentie willen bediscussiëren,
maar het komt hier op neer dat wanneer je het systeem van de wijken vervolmaakt hebt, en we
denken dat dat zeker tot 2005 zal lopen, dat dan ook via de begrotingsbehandeling de budgetten in
die wijken en buurten geïntegreerd zullen moeten plaatsvinden in de jaarlijkse begroting van de
gemeenteraad, en de controle op het totaal weer terug te vinden is in het indienen van de rekening.
Dat is de algemene regie. We werken nog wel verder met voorstellen, maar dan komen we bij de
invulling van de functie van de raad in de wijken. Ik leef daar erg in mee, en ik zou er graag de hele
avond over verder praten, maar ik denk....Deze zaken kunnen naar mijn mening beter in een
werkconferentie met de gehele raad besproken worden, maar ik dacht hiermee in hoofdlijnen de
vragen te hebben beantwoord.
de voorzitter Tweede termijn, voor discussie en meningsvorming.
de heer van Dijk De wethouder heeft in zijn beantwoording al verteld wat wij misten. Het is natuurlijk
een heel goed stuk, maar we misten het kijken naar de bedrijven en de bedrijfsterreinen die wij rijk
zijn. Die betalen aardig wat OZB belasting. Verder vinden wij het een goed stuk, voorzitter, en zijn
we het er zeer mee eens. Het is vooral een zeer fraai, sociologisch goed stuk, met een enorme
reikwijdte voor het gemeentelijk apparaat, voor B&W en ook voor ons, de gemeenteraad. De
invulling van het geheel zal heel moeilijk zijn en veel tijd vergen, maar ik wens de wethouder en ook
de gemeenteraad daar veel succes mee. Dank u.
de heer van den Herik Voorzitter, dank aan iedereen die hier aan meegewerkt heeft. Ik verheug me
nu al op de discussies die we ook nog kunnen hebben met de mensen die het ook daadwerkelijk
hebben opgesteld; dat lijkt me ook nogal boeiend. Nu moeten we het met een wethouder doen. Ik
verheug me op het vervolg. Waar het vanavond om gaat is wat beschreven wordt op blz. 3 van de
visienota. We zouden eerst moeten vaststellen wat nu de hoofddoelstellingen zijn, en het zou op
zich wel aardig zijn als we het daar met elkaar over eens waren. Dat zegt nogal wat. Maar als we
het daar niet met elkaar over eens worden, dan wordt de rest van de nota zo lastig. Het gaat erom
dat we de wijkbewoner vraaggericht tegemoet willen treden, en dan hopen we maar dat iedereen
daar hetzelfde onder verstaat. De tweede is de integrale aanpak. De derde doelstelling is het
bevorderen van maatschappelijk activeren/ actief burgerschap. Onze fractie vindt dat deze
doelstellingen de hoofddoelstellingen zijn van wijkgericht werken. Ik ben erg benieuwd wat andere
fracties daar van vinden. De kwaliteit van de nota is dusdanig dat die zeker niet aan onze fractie mag
worden toegeschreven, meneer den Braanker. Dat zegt overigens veel over degene die hem
geschreven heeft. We gaan naar het raadsvoorstel; daar worden de hoofdlijnen nog eens toegelicht.
En het is inderdaad waar; af en toe merk je dat het geschreven is door iemand die sociologisch goed
op de hoogte is. We hebben niet de richting beoogd van het fysieke, wat we eerder gedaan hebben,

want deze materie is al eens van wethouder naar wethouder geswitcht, maar het gaat over sociale
samenhang in wijken, zodat het beter leven en werken wordt. Wat me wel aansprak in de nota is
dat er stond: dat fysieke, dat moet gewoon geregeld worden. Daar hoeven we ons niet meer druk
over te maken. Je belt, en de tegel ligt recht voor je erover kunt struikelen. Als we dat ook met
elkaar vaststellen, is dat natuurlijk ook buitengewoon plezierig. Wat onze fractie wel graag ziet is dat
we niet te lang blijven hangen in discussies; al of niet in werkconferenties. Het zou aan te bevelen
zijn om al te beginnen met een aantal heel concrete zaken. We kunnen vanavond gewoon kiezen
voor het coördinatiemodel. Er wordt min of meer in het midden gelaten of dat het model moet zijn
waarop de ambtenaren moeten omgaan, maar als we met elkaar vaststellen dat het een kwestie is
van coördineren, en niet aanwijzen en doen, dan kunnen we dat volgens mij best met elkaar
vaststellen vanavond. Ik stel de andere fracties voor daar ook hun mening over te geven. Twee
andere dingen waar we concreet in kunnen zijn, en ook daarin daag ik andere fracties uit: ik vind dat
we zo snel mogelijk moeten overgaan tot het benoemen van wijkwethouders. In de provincie is
bewezen dat het model van de regiogebonden gedeputeerden uitstekend werkt. Dus er is ervaring
mee. Ik stel dan ook namens mijn fractie voor om maar zo snel als mogelijk over te gaan tot het
instellen van wijkwethouders. We moeten natuurlijk niet drie jaar praten over welke wijk het dan
precies betreft, want dan schiet het ook niet op. Maar laten we gewoon beginnen met onze burgers
te laten zien hoe serieus ons het wijkgericht werken is. Maar ik hoor van andere fracties wel wat zij
daarvan vinden. En natuurlijk kunt u van mij een bijdrage verwachten als het gaat om de vraag in
welke commissie het wijkgericht werken thuishoort. Dan mogen jullie vervolgens allemaal een duit in
het zakje doen. Onze fractie stelt voor om de commissie Projecten te benutten, thans in ruste. Dan
is er natuurlijk de discussie of dit wel een project is. Ja, dit is een project, als je het beschouwt als
iets dat we nog moeten gaan starten. Dus voor de periode dat we aan de ontwikkeling bezig zijn
brengen we het in de commissie Projecten. Op het moment dat het geïmplementeerd dreigt te
raken, verlaat het de commissie Projecten en gaat het onderdeel uitmaken van bijvoorbeeld een
commissie Burger en Bestuur. Maar dan is het misschien al 2005, 2006, en hebben we misschien
hele andere commissies en andere commissievoorzitters, maar het gaat dan ongetwijfeld naar een
commissie. Maar for the time being denk ik dat het verstandig is, om de vaart er in te houden, om er
ook bestuurlijk zicht op te houden, om dat te doen in een commissie Projecten.
de heer van Meeuwen Meneer van den Herik, op voorhand: het hangt voor ons af van de voorzitter
van die commissie.
de heer van den Herik Die kun je zomaar inwisselen, hoor.
de voorzitter Feit is dat hij al benoemd is zonder dat hij een commissie heeft.
de heer van den Herik Vandaar dat er waarschijnlijk niets in gebeurt.
de heer Venis Voorzitter, in het verkiezingsprogramma van Leefbaar Sliedrecht, "Hart voor je dorp",
schreven we dat je aan ideeën op papier, hoe mooi en sociologisch verantwoord ook gesteld, niets
hebt. Het zijn de daden waar het om gaat, en dat mogen we opnieuw hier vaststellen. We hebben er
het raadsvoorstel uit 1999 even bijgenomen. Daarin staat dat het buurtwerk in Sliedrecht al dateert
van 1996. In 1998 stelde de gemeenteraad voor een plan van aanpak ? 50.000,- beschikbaar. In
1999 was dat plan er, en de uitvoering ervan kostte ? 177.500,-. Nu is er weer, en dit keer hoe
mooi, een visienota, een nieuw plan. Kosten: in ieder geval E 60.000,-, omgerekend naar
Nederlandse guldens, ? 132.000,-. Bij elkaar is en wordt dus al voor ? 360.000,- uitgegeven aan
plannen en ideevorming alleen. Wat zullen er met die ? 360.000,- een heleboel mooie dingen in onze
buurten en wijken gerealiseerd zijn! Wat dan precies? Ja, dat zou Leefbaar Sliedrecht wel willen
weten. We zijn nu zeven jaar verder, en welke concrete resultaten zijn er? Er wordt in het stuk dat
vanavond op tafel ligt, al aangekondigd dat het nog wel drie tot vier jaar kan duren voordat de
aanpak volledig is geëffectueerd. Tien jaar dus. Er zijn dingen, geachte collega- raadsleden, die sneller
geregeld worden in dit dorp. Dat zullen we later op de avond, als we het hebben over de op-en
afritten van de A15, nog wel zien. Wat gaan we nu weer doen? Zitten onze bewoners te wachten op
de uitbouw van projectmatig werk in combinatie met versterking van op wijkgericht werken gerichte
coördinatiecapaciteit? Of kiezen ze er juist voor om tot een uitbouw van projectmatig werken te
komen? Dit soort sterke teksten komen wij voortduring in deze nota tegen. Als het meer gaat
kosten, dan gaan we de middelen heralloceren, en dat terwijl het college op 21 januari al heeft
geconstateerd dat volgend jaar, dus in 2004, een sluitende begroting overleggen aan de
gemeenteraad wel verrekte moeilijk zal zijn, en dat er dus ombuigingen zullen worden gevraagd.
Voorzitter, wij zijn benieuwd. Het zou wat Leefbaar Sliedrecht betreft allemaal wel wat simpeler
hebben gemogen, en simpeler hebben gekund. We zouden er ons ook nog gemakkelijk vanaf
hebben kunnen maken, want we stemden immers al tegen het bedrag bij de begrotingsbehandeling.
Maar Leefbaar Sliedrecht wil zich heel graag constructief blijven opstellen, en gaat daarom accoord

met het voorstel. We zullen de verdere uitwerking wel steeds toetsen aan de vraag "wat levert het
de inwoners op?". Om antwoord te geven op de vraag van meneer van den Herik: wat ons betreft
starten we onmiddellijk met projecten die zich daarvoor op dit moment al lenen. De eerste toets
overigens, wat levert het voor de inwoners op, ligt wat Leefbaar Sliedrecht betreft bij de te
organiseren werkconferentie. Leefbaar Sliedrecht vindt dat er aan die werkconferentie ook deel
genomen moet worden door bewoners die al met buurtbeheer te maken hebben gekregen. Zij zijn
ervaringsdeskundige en kunnen ons veel vertellen over wat er goed is gegaan, over wat goed gaat,
en over de dingen die we nog moeten leren. Met zeven jaar achter de rug en nog minstens drie te
gaan, is het meer dan ooit "geen woorden, maar daden". Tijd ook voor de rechtvaardiging van een
vierde wethouder. Destijds zo dringend noodzakelijk om het buurt- en wijkbeheer een impuls te
geven. Om met mijn fractiegenoot Bram de Winter te spreken: hij zou het zich niet kunnen
permitteren om na zeven jaar te komen vertellen dat het allemaal nog maar net een beetje
begonnen is om het op een rijtje te krijgen. Dank u wel, voorzitter.
de heer van Heteren Voorzitter, ik heb het stuk met belangstelling gelezen, en als toch nog steeds
vrij nieuw raadslid, en dan haak ik meteen in op de vragen van meneer Tanis, zojuist gesteld aan de
wethouder, wat krijg je dan mee van het gedeelte wat hiervoor is gebeurd? Wat is er gebeurd in de
Prickwaert, in de Oude Uitbreiding? Als ik dat dan leg naast de dingen die in de visienota staan, dan
wil ik toch nog wel wat dingen meegeven als betrekkelijke nieuweling, maar dat geldt nu voor
iedereen als dit het startpunt is, deze visienota. Dan lees ik dingen als organisatorisch inbedding. Als
ik dan zelf wat mensen hoor die op de Oude Uitbreiding wonen, en dingen hoor als "sabotage", en
"afspraken worden niet nagekomen", dan denk ik, nou, ik ben blij dat het MT met deze visienota
accoord gaat, en dat de wethouder zegt dat hij er in vertrouwen vanuit gaat dat het verder ook
allemaal wel goed zal gaan, maar ik wil wel volgen of het in de gehele ambtelijke organisatie
gedragen wordt als het gestart wordt. De bestuurlijke inbedding. Wat ik miste en wat meneer van
den Herik al duidelijk aangaf, ik denk dat we inderdaad maar gelijk man en paard moeten noemen,
en inderdaad dit onderwerp aan een Projectencommissie toe moeten bedelen. Mevrouw Visser zei in
de commissie al: eindigheid. Dat was het woord wat in de commissie een paar keer viel. De
wethouder heeft toen nog toegelicht: het is een eindig iets. De opstart is eindig. Dat wordt duidelijk
verwoord in de visienota, en ik ben het helemaal met meneer van den Herik eens, dat hoort in de
commissie Projecten. We hebben dit onderwerp vanavond helemaal naar voren gehaald op de
agenda, want het was zo belangrijk. Maar inmiddels heeft de voorzitter al gezegd dat we het
vanavond kort en bondig moesten houden, omdat er zoveel dingen op de agenda staan. Ik ben bang
dat het in andere commissies alleen maar onder zou sneeuwen. Het overstijgt ook de andere
commissies, dus dan kunnen we in de samenstelling ook doen wat we moeten doen. Het zal moeten
slagen, dit wijkgericht werken. De workshop komt er aan in april, hoop ik, en dan ook een
commissie Projecten. We moeten zo spoedig mogelijk beginnen, de komende maand al als het kan.
Dan kunnen we een kick off geven. Communicatie zal ook heel belangrijk worden; meneer Venis had
helemaal gelijk, ik heb die visienota gelezen en ik snapte hem. Dan lees je het raadsvoorstel, dat een
samenvatting is van de visienota, en ik snapte er helemaal niks meer van. Ik hoop dat degenen die
de communicatie met burgers gaan doen, dezelfde mensen zijn die dit hebben geschreven, en ik
hoop dat dat in Jip en Janneke taal wordt gedaan. Dan de wijkwethouders; dat wil ik eerst
meenemen naar onze fractie, als het mag.
de heer Tanis Ik neem aan dat jullie daar toch wel een visie op hebben, over de wenselijkheid of de
onwenselijkheid van wijkwethouders?
de heer van Heteren Moet ik nu meteen al een schorsing aanvragen? Ik heb er nog geen antwoord
op. Ik wilde ook eigenlijk helemaal niet inhoudelijk op de visienota ingaan, maar ik ben blij dat
meneer van den Herik al over het coördinatiemodel begon, want dat onderschrijven wij ook. Dat
was mijn bijdrage voor deze tweede ronde.
de heer Tanis Dank u, voorzitter. Wij hebben uiteraard dat verhaal ook gelezen, en als je die nota op
je in laat werken dan zie je dat er een scala aan onderwerpen in feite aan de orde komt, zonder nu
de pretentie te hebben om volledig te zijn. Maar het gaat over de communicatie met de burger, het
gaat over de ambtelijke organisatie, het gaat over de taak en de rol van burgemeester en
wethouders en de Raad. Het dualisme wordt genoemd; wat verstaan we er eigenlijk onder, en wat
zijn de gevolgen. Het gaat over de toekomst van Sliedrecht. Eigenlijk vindt onze fractie dat we deze
punten helder zouden moeten hebben voordat we aan de slag kunnen gaan met deze manier van
wijkgericht werken. Waar willen we eigenlijk heen met ons dorp? We hadden het er in de fractie over,
en iemand deed de veronderstelling dat er een fractie was in onze gemeenteraad die waarschijnlijk
graag terug wilde naar 15.000 inwoners. Ik noem dit maar even als voorbeeld, dat we met elkaar
moeten weten waar we heen willen, waar we heen willen met de wijken, voordat we de wijk in
kunnen.

de heer van den Herik Even met permissie, meneer Tanis. Op die manier heb ik er ook al even naar
gekeken, vandaar dat wij begonnen zijn met te stellen dat er dus drie hoofddoelstellingen zijn, en als
we die met elkaar onderschrijven geeft dat volgens mij de richting aan waarheen we willen. Of zie ik
dat verkeerd?
de heer Tanis Ik denk dat het best goed zou zijn om in de raad een keer te discussiëren over waar
we heen willen met ons dorp. Als je Sliedrecht gaat verdelen in een aantal wijken, dan moet je toch
weten welke marsroute je wil lopen als het gaat over de toekomst van die desbetreffende wijk. Daar
gaat het ons om. Dan gaat het niet over die doelstellingen, want daar zijn we het wel over eens; die
zijn gewoon heel algemeen geformuleerd.
de heer van den Herik Daarom zijn we het er waarschijnlijk ook allemaal mee eens. Uw fractie wil
dan bijvoorbeeld een discussie over of wij het houden bij 24.000 inwoners, of dat we wellicht toe
willen naar 30.000 of 35.000. Misschien weet u dat...nee, dat weet u natuurlijk niet, want dat vindt
plaats in de boezem van de kabinetsonderhandelingen PvdA/CDA, die willen gewoon meer
bevoegdheden geven daarin aan de ruimtelijke planning; meer bevoegdheden aan provincie en
gemeente. Dat zou kunnen betekenen dat je als gemeente ook een visie hebt hoe groot je je dorp
wil. Dat is een discussie die jullie er ook bij willen betrekken.
de heer Tanis Ja, inderdaad. Waarbij het overigens wel zo is dat wij de kabinetsonderhandelingen wel
een beetje volgen, meneer van den Herik. Maakt u zich verder geen zorgen. Waar het ons eigenlijk
om gaat, is de opmerking die de heer Venis gemaakt heeft: wat wil nu eigenlijk de burger? Als we
het hebben over communicatie, het vroegtijdig betrokken worden bij plannen, een stukje
transparante besluitvorming en het nakomen van afspraken, dan is wat ons betreft het verhaal
helder. Ik denk dat de burger daar op zit te wachten. Als we naar de nota gaan, dan had hij wat ons
betreft op een aantal punten best wat concreter mogen zijn. Wat willen we nu concreet, hoe kunnen
we dat bereiken, en welke middelen hebben we daarvoor nodig? Aan de andere kant hebben wij het
gevoel dat de nota de geest ademt van alles te willen vastleggen in procedures, en wij willen toch
pleiten voor een stukje vrijheid om gaandeweg het proces ook nog bij te kunnen sturen. Wat ons
betreft mogen we best op een wat lager abstractieniveau beginnen. Laten we maar gewoon heel
concreet starten. Juist daarom hadden we het heel prettig gevonden om ook een stukje ervaring
erbij te hebben van het wijkplatform Oude Uitbreiding. Want de ervaringen, ook de wat negatieve
ervaringen die mijn buurman zojuist heeft gemeld, die hebben ons ook bereikt. Die hadden we graag
mee willen nemen om te kunnen beoordelen of de doelstellingen die in de nota staan, ook realistisch
zijn. Zeker als het gaat over de communicatie denk ik dat het succes van het wijkgericht werken
daarmee staat of valt. Als wij niet in staat zijn om op een heldere manier richting de burger te
communiceren, dan worden wij de Kop van Jut. Als ik het Kompas lees en de ingezonden stukken,
dan krijg ik dat beeld wel eens.
de heer Venis Meneer Tanis, begrijp ik goed dat u zegt dat u de suggestie die door Leefbaar
Sliedrecht is gedaan om bij de werkconferentie in ieder geval bijvoorbeeld mensen van het
buurtplatform uit te nodigen om ons te laten delen in hun ervaringen, vanuit hun kijk op het werk,
onderschrijft?
de heer Tanis Dat zou ons heel wenselijk lijken, om op die manier ook wat ervaring uit te wisselen,
ja. Afrondend, voorzitter, ook wij zijn van mening dat dit een ideaal project zou zijn voor de
Projectencommissie. Ook wij zijn van mening dat je zou moeten streven naar het coördinatiemodel,
maar wat ons betreft is dat een einddoelstelling, en kunnen we wat dat betreft niet snel genoeg
beginnen.
wethouder Blijenberg Ik had even het gevoel iets met een voetbalwedstrijd te hebben, waar ik ook
een liefhebber van ben; zeker het lijflied, geen woorden maar daden. Daar zijn we het in ieder geval
over eens. Ik ben heel blij met de algemene gevoelens die hier leven. Ik onderschrijf wat meneer van
den Herik zegt, dat het best goed zou zijn om ook met de kenners in discussie te gaan, en niet
alleen met een eenvoudige wethouder. Dat moet zeker geschieden. De doelstellingen van meneer
van den Herik. Ik denk dat daar de essentie ligt. Wij onderschrijven ook dat je daar van uit moet
gaan. We zijn inderdaad aan het werk gegaan vanuit de sociale samenhang, en niet dat fysieke
regelen. Daar kom ik straks nog even op terug. Als de raad nu al behoefte heeft om zich uit te
spreken voor het coördinatiemodel, dan aanvaard ik die uitspraak zeer tevreden. Wat betreft de
wijkwethouders: als het principe door de raad wordt uitgesproken scheelt dat ook weer heen en
weer gepraat tijdens zo'n conferentie. Nogmaals, dit moet gezien worden als het bouwen aan een
nieuw huis van wijkgericht werken. Dat bouwwerk is eindig en staat los van het in de praktijk
werken. Dat is de omschrijving van een project, dus wanneer u als raad daarvoor kiest, zult u mij

daar niet op uw weg vinden. Ik dacht dat we zoiets al eens in de commissie Burger en Bestuur
hebben besproken. Meneer Venis, ik wil het financiële verhaal en mooie ideeën op papier toch wat
nuanceren. Gedeeltelijk moet ik bekennen dat u gewoon gelijk heeft. Vorig jaar heb ik ook al aan het
wijkplatform Oude Uitbreiding moeten bekennen, na een lange bespreking, dat het enthousiasme van
in ieder geval mezelf en de raad ertoe had geleid dat een wijkcoördinator werd aangetrokken en in
het diepe werd gegooid, waarna het werk op zichzelf niet goed is gelukt. Dat moet je dan eerlijk
bekennen, en proberen of je een herstart kunt maken. Het wijk- en buurtbeheer is in 1996 destijds
gewoon gestart via onze ambtenaar de heer Loman, die de wijk in ging. Die zocht naar mogelijke
combinaties in werkzaamheden. Daar zijn ook folders over uitgebracht. Daarop wilden wij verder
gaan bouwen, op het fysieke dus. Dat lukte op dat moment om allerlei redenen niet. Pas vanaf
1999, met de komst van de wijkcoördinator, zijn we met name in de Oude Uitbreiding gericht bezig
geweest. De Fl. 50.000,- was gevoteerd door de oude raad voor het inschakelen van een extern
bureau om advies uit te brengen. Je kunt dus niet zomaar al die centen op een hoop vegen. Maar
het is uitgegeven, daar hebt u gelijk in. Doordat de wijkcoördinator keihard aan het werk is gegaan,
zijn we er eigenlijk achter gekomen dat we hem te veel in het diepe hadden gegooid. We hebben
ook in de commissie geconstateerd dat een herstart noodzakelijk was. Ik ben het met u eens dat als
je met de bevolking communiceert, je niet met de geciteerde teksten moet werken. Dit stuk was
echt bedoeld als visienota, als basis. Die visienota is geschreven voor de raad, en niet in eerste
instantie voor de burgers. Dat zou echt vertaald moeten naar gewone Sliedrechtse taal; dat geef ik
meteen toe. Ik ben wel blij met uw constructieve opstelling en met uw vraag wat het oplevert voor
de inwoners. Want daar doen we het uiteraard voor. Ik hoop dan ook dat u dat zeer kritisch zult
blijven volgen. tegen de aanwezigheid van bewoners bij de werkconferentie heb ik op zich geen
bezwaar, mits we het praktisch kunnen organiseren. Ik zeg het nog niet voor 100% to, maar ik heb
er geen probleem mee om hun ervaringen te horen. We willen dit jaar ook praten met alle
betrokkenen, zoals de bewoners, de politie, scholen, bouwverenigingen enzovoort. Dus aan bod
komen ze zeker, maar die ervaringsdeskundigen zie ik eigenlijk ook wel zitten. U hoort daar nog
van. Ik heb dus wat afgedongen op die zeven jaren en die bedragen. De raad wil zo snel mogelijk
aan de slag; daar ga ik ook in mee, maar geleerd hebbend van de vorige keer, nu wel gestructureerd
en via een planmatige aanpak, in ieder geval voor onszelf. Ik nodig u uit om een bezoek te brengen
aan onze wijkcoördinatoren. De muren hangen daar vol met allerlei planningen; die krijgt u
uitgewerkt voor u. Maar we willen wel planmatig werken: in tijd, in geld, en met mensen, om niet in
de fout van het verleden te vervallen.
de heer Tanis Ik begrijp uw enthousiasme, maar als u alleen maar kijkt naar de taken en
bevoegdheden van zo'n bewonersplatform, en je gaat daarmee naar de burgers, dan denk ik dat er
een aantal brullend wegloopt. Daarom zeg ik, pak het praktisch aan, en begin ermee om de mensen
rond de tafel te krijgen.
wethouder Blijenberg Natuurlijk, maar als ze dan om de tafel zitten willen we wel wat gestructureerd
hebben. Dit is op dit moment onze visie om het langs deze weg te doen, geleerd hebbende van het
feit dat als je ze oproept als een los groepjes zonder structuur, dan ben je ze zo weer kwijt. Dat
communicatie het succes is van wijkgericht werken; ik weet niet of dat vandaag nog in de krant
komt, maar u heeft gelijk als u zegt dat daar nog wel eens wat mis is gegaan. De opzet die we
hadden met ambtenaren en bestuurders heeft ook wel gewerkt, namelijk het signaleren door leden
van de Oude Uitbreiding, die vervolgens aan de slag zijn gegaan en hebben gezegd: dat moeten we
herstellen. We hebben volgens het geschetste systeem een hersteloperatie weten te bereiken,
samen met mijn collega' wat ondermeer heeft geresulteerd in twee inspraakavonden in april. Maar u
heeft gelijk. Waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt, en daar moeten we ook van leren.
Samenvattend: het college heeft geen bezwaar tegen uw voorstellen. Er wordt niet stil gezeten door
de wijkcoördinatoren; het praktische werk ging en gaat gewoon door.
de voorzitter Ik stel voor bij de derde ronde te willen betrekken de gevleugelde woorden van de
wethouder "gestructureerd in een planmatige aanpak" en "concreet aan de slag". Dat is eigenlijk wat
hij bedoelt namens het college te zeggen. Ik constateer daarbij dat het goed zou zijn als punt 7 nog
een aantal concretiseringen van u op te pakken, namelijk 1) instemmen met het principe van
wijkwethouder, want in feite vraagt u daar een nadrukkelijke uitspraak over, 2) te kiezen voor het
coördinatiemodel, zoals door velen is door u uitgesproken, 3) als commissie aan te wijzen de
commissie Projecten, en 4) zo mogelijk een delegatie van het platform Oude Uitbreiding bij de
werkconferentie te betrekken. Ik denk als ik deze zaken nog aan het voorstel toevoeg, daarmee het
voorstel vervolmaak. Ik zou me kunnen voorstellen dat u zich uitspreekt over de punten 1 t/m 6, en
over 7 zoals net door mij is geformuleerd.
de heer van Dijk Voorzitter, u heeft een aantal punten aan het voorstel toegevoegd. Ik zal er twee
pakken. Ten eerste de wijkwethouder. De heer van den Herik heeft ons uitgedaagd om als raad die

wethouders te benoemen. Ik vind dat wijkwethouder best een goed principe is, maar daar moet het
college zelf maar over beslissen waar en hoe, en ons dan meedelen hoe dat gelopen is. Aan de
andere kant denk ik dat de heer van den Herik gelijk heeft om daar dan ook maar een beetje haast
mee te maken. Dan de commissie; daar zit ik echt in een spagaat. Ik draag de commissie Projecten
een warm hart toe, maar in dit geval heb ik mijn twijfels. De commissie Projecten was bedoeld om
afgeronde projecten te doen, met een kop en een staart. Dit is een dermate veelomvattend
gebeuren; de reikwijdte is zo veelomvattend, dat ik denk dat de commissie Projecten daar niet
geschikt voor is, maar dat het thuis hoort bij de commissie Burger en Bestuur. Ik denk dat de
commissie Projecten bedoeld is om kortlopende zaken te behandelen.
de heer van den Herik Een paar opmerkingen ter afronding van onze bijdrage. Ik denk dat het van
uitermate groot belang is om een uiterste poging te wagen om ook bij die werkconferentie reeds
burgers of vertegenwoordigers van, noem het maar even een burgerorganisatie, te betrekken. Ik
denk dat we dat een beetje aan onszelf verplicht zijn om dat te proberen. Wat onze fractie ook
vaststelt, en ik denk dat we dat niet moeten onderschatten, is dat er wel sprake is van een
trendbreuk in wat toen nog wijk-en buurtbeheer heette. Ik vind dat we dat met elkaar best mogen
vaststellen. Het is de heer Venis wel toevertrouwd om een historisch overzicht te geven van hoeveel
alles gekost heeft, en wat er vooral niet van terecht gekomen is. We hebben eigenlijk een tijd lang
wat gefrustreerd gekeken naar de wijze waarop het slechts ging over die lantaarnpaal, die stoeptegel
en het vuilnis. Dat we nu met elkaar vaststellen dat buurtbeheer een andere inhoud heeft, heeft te
veel gekost, te lang geduurd, en met elkaar stellen we dat vanavond wel vast. Het is in ieder geval
een goede zaak dat het dus gaat over die sociale samenhang, en dat we nu ook weten wat we met
die buurt of wijk willen. Waarom zo snel als mogelijk die wijkwethouders? Als we wijken indelen,
moeten we er voor zorgen dat die wijken ook een aanspreekpunt hebben. Dat er ook een
wethouder direct fungeert als eerst aan te spreken, bestuurlijk, voor die wijk. Houd die wijk dus niet
verweesd, want dat is het slechtste wat je kunt doen. Een wijk heeft dan geen vader of moeder, dus
zorg ervoor dat zo'n wijkwethouder direct die functie vervult. Nu word ik wel heel sociologisch, maar
daar zult u mij niet heel vaak op kunnen betrappen. Tot slot hebben we heel bewust een aantal
concrete aanzetten gepoogd te geven, want anders vallen we gewoon weer in hetzelfde zwaard van
het verleden: we roepen hier hard, en we vergeten dat het geconcretiseerd moet worden. Ik ben
dus heel blij met de toevoegingen van de voorzitter van de raad en van het college, dus wij kunnen
ons vinden in hetgeen het college ons voorstelt. Dan wordt het vervolgens ook een klein beetje van
de raad. We verwachten dat we heel snel uitnodigingen krijgen voor èn de eerste bijeenkomst van
de commissie Projecten, èn de werkconferentie.
de heer Venis Een aantal punten die door u op dit moment zijn ingebracht, met name de vraag "vindt
de raad dat er sprake zou moeten zijn van wijkwethouders" en "in welke commissie zou dat dan
eigenlijk terecht moeten komen". Ik heb in de visienota wijkgericht werken op pagina 16 al gezien
dat het college ook voor de discussie hier in de raad al voorstander was van het begrip
wijkwethouder; die zou zich dan vooral met de communicatie met de bewoners van de betreffende
wijk moeten gaan bezighouden. Ik dacht, als ik dus instem met die visienota, dan heb ik dat soort
dingen al meteen geregeld. Blijkbaar niet. Dan regelen we het nu, want ook Leefbaar Sliedrecht vindt
dat dat een goede zaak zou zijn. Overigens is het wel aardig dat we in een discussie die gevoerd is in
het presidium, en daar maakt de VVD geen deel van uit, dezelfde discussie ook aan de orde is
geweest over in welke commissie dit nu hoort. Leefbaar Sliedrecht deelt daarin de mening van de
VVD, dat het beter zou zijn als dit plaats zou vinden in Burger en Bestuur. Ook daarin staan we niet
alleen, want de schrijver van dit verhaal bepleit dat de activiteiten op het gebied van wijkgericht
werken behoren tot de competentie van de raadscommissie van Burger en Bestuur. Nou gun ik
meneer van den Herik zijn commissie Projecten wel, en het is zelfs zo dat we vanuit onze fractie
hebben gezegd, nou, dan zullen we een stel zwaargewichten inzetten, en dat zijn dan niet Timo en
ik. Maar wat ons betreft gaat het in de commissie Burger en Bestuur. Dan de vraag met betrekking
tot de werkconferentie. Leefbaar Sliedrecht constateert in ieder geval dat er vanuit de raad
aangegeven wordt dat het prettig zou zijn als er ook ervaringsdeskundigen aan die werkconferentie
mee zouden doen. Wat ons betreft hoeft dat geen werkconferentie met de hele raad te zijn. Ik kan
me voorstellen dat als de taken toebedeeld zijn, er een werkconferentie gaat plaatsvinden met hetzij
de leden van de commissie Projecten, hetzij met leden van de commissie Burger en Bestuur.
Voorzitter, daarmee heb ik alle vragen en opmerkingen beantwoord.
de heer van Heteren Voorzitter, in mijn beleving was die commissie Projecten er niet alleen voor
korte projecten, maar ook projecten die veelomvattend zijn, die expertise vragen van meerdere
commissies. Meneer van Dijk zei zelf: het heeft een grote reikwijdte, dit project. Juist daarom denk
ik dat het ook in de commissie Projecten thuishoort. De juiste mensen uit de drie bestaande
commissies kun je in die nieuwe commissie neerzetten. Dus we blijven bij ons standpunt dat het in
Projecten thuis hoort, mede ook omdat, als wij een commissie Projecten benoemen, we ook een

signaal geven naar de burger en ook naar de ambtenarij toe dat wij dat toch wel heel belangrijk
vinden, meer belangrijk dan waar ik dus nog steeds bang voor ben, het onder te laten sneeuwen in
een commissie Burger en Bestuur. We zien dat met meer onderwerpen gebeuren in deze raad en in
bepaalde commissies. Alle voorstellen die de voorzitter heeft geformuleerd onderschrijven wij, dus
punt 1 tot en met 6, maar ook punt 7. Dus ook met de wijkwethouder gaan we accoord.
de heer Tanis Ook onze fractie gaat accoord met de hoofdlijnen zoals ze in het raadsvoorstel staan,
onder punt 1 tot en met 6. Bij punt 7 een paar korte opmerkingen. Wij hebben er geen enkele
moeite mee als er snel gekomen wordt tot het benoemen van wijkwethouders. Aan de andere kant
wil ik mijn opmerking herhalen dat dat wat ons betreft gekoppeld zou moeten worden aan een
ambtelijke organisatie, die daar ook op ingespeeld moet zijn, en die dus ook mandaat heeft
gekregen om bepaalde dingen af te wikkelen. Want als we met het ene naar buiten treden, dan moet
de rest ook geregeld zijn. Twee. Ten aanzien van het coördinatiemodel sluiten we eigenlijk aan op de
visie van de wethouder, die in zijn beantwoording zei dat hij het min of meer zag als een soort
groeimodel; zo zien wij het ook. Als het gaat over de commissie Projecten vinden wij met de PvdA
en het CDA dat het best ondergebracht zou kunnen worden in de commissie Projecten. Of het daar
dan oneindig zou moeten blijven, daar kun je over twisten. Maar het overstijgt inderdaad een aantal
specifieke punten, en wat dat betreft vinden wij het een goede zaak om te proberen dat onder te
brengen in de commissie Projecten. Als het gaat om het laatste punt, het betrekken van de
bewoners bij de werkconferentie, vinden wij dat eigenlijk gewoon een voorwaarde. Ik vind dat we
het aan onze bewoners verplicht zijn om een datum te prikken waarop een aantal
ervaringsdeskundigen bereid zijn om ons hun ervaringen toe te lichten.
wethouder Blijenberg Ik weet niet of we die conferentie overdag of 's avonds organiseren, dus mijn
voorbehoud was puur praktisch, maar in principe heeft het college daar geen enkel probleem mee.
Dan met betrekking tot de commissie Projecten. Waarom stond in de visie de commissie Burger en
Bestuur vermeld? In die commissie was al eerder gediscussieerd; we zijn van het vigerend beleid
uitgegaan maar hebben daarbij gezegd: het is een dualistisch systeem, en dus is het aan de raad om
daar een keuze in te maken. De commissie heeft via de secretaris meen ik een nota geschreven aan
welke voorwaarden een project moet voldoen. Als je dat er naast legt als toets, voldoet het er
geheel aan, ook als het wat langer duurt dan een paar maanden. Stel dat we voor Baanhoek West
ook een projectcommissie instellen, omdat het niet alleen over bouwen gaat, maar ook over sport,
scholen, gezondheid, enzovoort, dan zou het volgens mij ook wel een tijdje duren voor dat allemaal
rond is. Het wijkgericht werken is nu bezig en zal voorlopig doorgaan, en intussen bouwen we een
huis er omheen, niet van stenen maar van structuren. Het is de planning om geheel Sliedrecht
daarmee te bedekken, waarbij alle partijen in Sliedrecht betrokken zullen worden. Als je dat in tijd
uitzet, is dat bouwwerk naar onze inschatting ergens eind 2005 klaar, dan is het project afgehandeld
en kan de vlag in top. Dan gaat het gewone werk verder in de commissies. Het voldoet dus aan de
criteria voor de commissie projecten, en verder is het aan u. Welke commissie het ook wordt, ik
ben graag bereid om daar te verschijnen en mijn verhaal te vertellen.
de voorzitter Ik ga naar de afronding van dit punt. Bij de punten 1 tot en met 6 heb ik de indruk dat
u allen kunt instemmen. Punt 7 behelst de wijkwethouder, het coördinatiemodel, het betrekken van
de leden van het wijkplatform de Oude Uitbreiding bij de werkconferentie, en de commissie
Projecten; bij dit laatste punt hadden twee van u nog bedenkingen. Voor het overige heb ik
instemming geconstateerd. Zijn er onder u die dit voorstel niet kunnen ondersteunen? Dan
concludeer ik dat u unaniem instemt met punt 1 tot en met 7. Ik dank u.
8.

INSTEMMEN MET EEN FINANCIËLE BIJDRAGE T.B.V. TWEE CULTUURPROJECTEN
VOOR DE DRECHTSTEDEN

de heer van Dijk In het voorstel vraagt u om eenmalig het bedrag van E 0,25 per inwoner
beschikbaar te stellen. Dat klinkt wel aardig, eenmalig, maar uit het stuk blijkt dat het na een jaar
structureel wordt, en dat we dat ieder jaar moeten gaan ophoesten. Dat doet mij in ieder geval de
opmerking maken dat we dan gaan evalueren voordat het structureel wordt. Nog een andere vraag,
voorzitter. Er wordt gesproken over popfestivals, etcetera. Het is algemeen bekend dat juist dat
soort evenementen nogal wat geld kan opleveren. Waar blijft dat geld dan?
de heer den Braanker In navolging van de VVD gaan we accoord, ondanks onze mitsen en de maren
die we zouden kunnen opwerpen. Ten aanzien van en in navolging van de VVD willen we ook een
voorbehoud maken ten aanzien van de structurele bijdrage. Die afweging willen we nog te zijner tijd
maken.

mevrouw Baars Accoord, voorzitter. Beter laat dan nooit.
mevrouw Visser Voorzitter, gezien het feit dat dit voorstel niet inhoudelijk in de commissie aan de
orde is geweest, wil ik er toch een paar inhoudelijke vragen over stellen. Het gaat om een verhaal
dat al speelt sinds 1999; de wethouder heeft er in de commissie al eerder over gesproken. Hij heeft
aangekondigd dat dit voorstel er zou komen, en toen zei hij dat we eigenlijk accoord moesten gaan.
Bij het eerste project zijn ook de Sliedrechtse koren betrokken. Als we dit niet doen, dan krijg ik de
koren over me heen, en pop-aanbieders zoals Drechtsteden Poppodia is ook heel belangrijk, want
daar maakt Elektra onderdeel van uit. Als we het niet doen, dan krijg ik ook Elektra over me heen.
Nu het definitieve voorstel er ligt, ben ik even rond gaan bellen met de vraag: wat weten jullie ervan,
en zijn jullie er blij mee? Bij Elektra zat men toch een beetje met de oren te klapperen, zo van: gaat
Sliedrecht nu poppodia in de Drechtsteden subsidiëren, terwijl tot nog toe de Kleine Prijs
Alblasserwaard nog nooit door Sliedrecht is gesubsidieerd? Nou ja, dat zit er wel in, ja. Ik heb ook
nog wat mensen van de Culturele Raad gesproken en gevraagd wat ze van het eurokwartje
Cultuurprofiel Drechtsteden vonden. Men wist daar nog niet veel van. Als dit vanaf 1999 speelt, en in
2001 heeft het Drechtstedenbestuur ingestemd met de startnotitie uitvoering Cultuurprofiel
Drechtsteden, dan hadden die mensen toch tussentijds wel eens op de hoogte gesteld kunnen
worden? De eerste vraag die ik heb is waarom er niet, en wanneer dan wel wordt
doorgecommuniceerd. Er staat met name bij de overwegingen "de uitwerking van deze projecten
heeft inmiddels plaatsgevonden, en beide projecten zijn per 1 oktober 2002 bij de provincie
ingediend". Dan denk ik, op het moment dat je het allemaal uitgewerkt hebt, zou het wel leuk zijn als
de betrokkenen er ook wat van weten. De tweede vraag gaat over het volgende. Het moet E 0,25
per inwoner worden, terwijl voor de twee projecten maar E 0,17 nodig is. E 0,08 wordt
gereserveerd voor nieuwe initiatieven. Dat is rond de 30%. Dan denk ik: we gaan nog een voorstel
behandelen voor budgetsubsidie, waarbij je moet gaan aantonen, dit gaat er in en dat komt er uit.
Waarom stemmen wij met E 0,08 extra in, terwijl er maar E 0,17 voor deze projecten noodzakelijk
is? Dan inhoudelijk nog een vraag, niet om te beantwoorden maar om deze aan u mee te geven
naar de regio toe. Dat gaat dan over dat Pop-aanbiedersproject, zal ik het maar noemen, waarin
gezegd wordt dat alle bands de festiviteiten gezamenlijk afsluiten met een festival in Bibelot. Voor
zover ik in dit voorstel kan zien wordt er ook naar de toekomst gekeken, dus naar een jaarlijks
terugkerend verhaal. Dan wil ik u wel meegeven om er in Drechtstedenverband voor te pleiten ook
de afsluiting van het festival ieder jaar in een andere gemeente te laten plaatsvinden. Dat lijkt me een
normale regiogedachte, om niet alles maar weer naar de spin in het web over te hevelen. Daar zou
ik graag antwoord op willen hebben.
wethouder Blijenberg Voorzitter, het structurele element. Zoals op bladzijde 2 onderaan staat is het
college in zijn voorstel het er mee eens om die eenmalige bijdrage te doen. Wat ons betreft zou
zoiets uit de begroting van de Drechtsteden betaald moeten worden. Er is toen door collega's
gezegd dat dat een verhoging van het bedrag betekent. Wij hebben gezegd dat je ook kunt kijken of
je andere projecten uit kunt smeren. In meerdere gevallen zeggen we als college in de Drechtsteden
dat je niet tussentijds met de pet moet rondgaan, maar een begroting moet maken. In het vervolg
zal het gewoon uit de Drechtstedenbegroting moeten komen. Dat het nu plaatsvindt, betekent dat
Sliedrecht tot het laatste toe gezegd heeft: wij doen er niet aan mee. Inderdaad kwam toen het
verhaal, mevrouw Visser, wat u vertelde; toen bleek verder iedereen mee te doen.
de heer den Braanker Wethouder, als vergeten wordt om het mee te nemen in de
Drechtstedenbegroting, dan zegt het college bij de volgende keer nee?
wethouder Blijenberg Dat hadden we de vorige keer ook al gedaan, dus dat is onze opzet. Het is nu
genoegzaam bekend, die opvatting, en niet alleen bij dit punt, maar bij meerdere punten. Het
antwoord is dus ja. Verder zitten hier drie Drechtstedenbestuurders die dit mee moeten bewaken,
vind ik. Er zit een verschil, en dat is tevens een antwoord naar mevrouw Visser toe. Het gaat niet
specifiek om professionele, grote bands, of ze nou uit de Alblasserwaard komen of landelijk zijn, die
veel geld opleveren. Ze beginnen dus met lessen, instructies, zoals bij de koren, en dat moet dan
resulteren in iets gezamenlijks. Ik heb niet het idee dat het geld oplevert, maar als dat wel zo is, dan
moet dat van de kosten afgetrokken worden. Denk dus niet dat hier een grote popgroep komt die
veel geld op gaat leveren. In 1999 is er een bijeenkomst geweest van Drechtstedenbestuurders over
een cultuurproject. Er is van alles uitgekomen, ook wat de bibliotheek betreft. Het is niet meteen
gestart; dat kwam door de personele bezetting. De projecten zijn wel op papier uitgewerkt en bij de
provincie ingediend. Zij willen elk kwartje twee maal verdubbelen. Ze zijn begonnen met E 0,58, toen
hebben we meteen gezegd: hier doen we niet aan mee. Dat is teruggebracht naar dat kwartje, waar
ongeveer E 0,08 reserve in zit om nieuwe cultuurprojecten op andere gebieden in ieder geval te
starten. Maar na die start heb je het dan ook gehad. Het eindfeest elk jaar ergens anders te laten
plaatsvinden, dat vind ik overigens voor de koren ook, dat onderschrijf ik. Ik denk dat het daar wat

gemakkelijker gaat, want daar hebben we wat grotere ruimtes. Het zou niet in Elektra kunnen, want
dat is te klein. Maar ik wil in ieder geval bepleiten of het ergens anders kan, want dat verstevigt de
regiogedachte. Tenslotte ons adviesorgaan, de Culturele Raad. Het moet daar bekend zijn. De
ambtenaar die dat begeleidt is dezelfde die mij adviseert en hier in schrijft. Die heeft eerst gekeken of
er bij de Culterele Raad geld beschikbaar was ter dekking van dit voorstel. Het is er in ieder geval wel
besproken. Bij Elektra is het ondershands ook bekend. Ik heb zelf met de heer Van Griensven
gesproken; die vond het een leuk idee, maar het is niet officieel bekend, omdat Sliedrecht nog steeds
niet heeft ingestemd. De meeste gemeenten hebben in januari/februari ja gezegd, en voordat we
slapende honden wakker maken, willen we dus officieel nog even wachten.
mevrouw Visser Er zijn drie gemeenten die al besloten hebben, van de zeven, maar de overigen
moeten pas deze maand er door. Ik heb vanmiddag nog gebeld met het Drechtstedenkantoor.
wethouder Blijenberg Als u het verslag van Drechtsteden in de leesmap ziet, leest u dat de andere
gemeenten bij monde van de wethouders hebben toegezegd dat ze door konden gaan met de
aanvraag bij de provincie. Bij ons moest dat nog gebeuren. Maar goed, dat is dus de reden dat het
niet officieel ingebed is, omdat men gewacht heeft tot de raad ja zei.
mevrouw Visser Voorzitter, dat begrijp ik wel, maar even ter verheldering. U zegt, het is bekend?
wethouder Blijenberg Officieel is het bij Elektra niet bekend, maar inmiddels wel bij de heer van
Griensven. Ik heb het er in het najaar wel met hem over gehad.
de voorzitter Er is geen behoefte aan een tweede termijn. Aldus besloten.
9.

AFSLUITEN PROJECT "BOUW VERENIGINGSACCOMMODATIE SCOUTING
MERWEGROEP" EN VERREKENING VAN DE GEMAAKTE KOSTEN DOOR DE
STICHTING "HET PADVINDERSHONK" BIJ DE REALISERING VAN EEN
VERENIGINGSACCOMMODATIE AAN DE THORBECKELAAN.

mevrouw Hartkoren Ik wil er niet al te veel over zeggen. Het is een lang slepende, vervelende zaak.
De Scouting is de gemeente in het verleden ter wille geweest in verband met de bouw van de Hoed
en de Toet. Het woord communicatie is vanavond al heel vaak gevallen. Ik heb het idee dat er een
behoorlijke communicatiestoornis is geweest tussen de gemeente en de Scouting. De Scouting moet
verder; deze zaak moet de wereld uit. Ik ben het er mee eens zoals het hier is omschreven, het
moet gewoon snel afgehandeld worden.
de heer den Braanker In het voorstel op bladzijde 2 halverwege, schrijft u dat de hogere kosten voor
de Scouting niet in de laatste plaats veroorzaakt worden door gemeentelijke beleidsontwikkelingen.
Dat klinkt aannemelijk. Als ik echter de Scouting mag geloven met betrekking tot de brandbrief die
ze vorig jaar juni 2002 heeft gestuurd, is er toch heel wat meer aan de hand. Het is, kort door de
bocht gezegd, het resultaat van acht jaar wanbeleid door de gemeente. De brief van de Scouting
bevatte welgeteld 25 zware beschuldigingen aan het adres van de gemeente. Mijn vraag aan u is:
wat is hier nu van waar? U heeft weliswaar afstand genomen van de brief, en in het overleg van 19
juli vorig jaar is de afspraak gemaakt de brief te bevriezen tot er meer duidelijkheid zou komen van
gemeentezijde. Waarom is die duidelijkheid er nu pas gekomen? Is de Scouting met dit voorstel nu
tevreden? Neemt zij haar beschuldigingen terug, of krijgen we nog meer afleveringen van deze
soapserie, want daar lijkt het toch wel een beetje op als ik de Scouting mag geloven. De wethouder
heeft in de commissie aangegeven dat er nog een onderzoek loopt. Onze vraag is: over welke
aspecten gaat dat onderzoek, wie voert dat uit, en komt dat nog terug in bijvoorbeeld de
raadscommissie? Het zou ons niet verbazen, maar enkel en alleen vanwege een dreigend
faillissement voor de Scouting is voor ons de reden om in te stemmen met dit voorstel.
mevrouw Baars De Scouting moet verder, en het probleem moet de wereld uit, dat klopt. Ik heb
twee vragen over het raadsvoorstel. Er zijn bedragen genoemd die al in 2001 zijn overgemaakt. Dat
verbaast me, want volgens de Scouting hadden ze het niet gehad en nu toch opeens weer wel. Hoe
kan dat dan? Dat wil ik wel graag weten. Dat perceeloppervlak is van 600 m2 teruggebracht naar
572 m2. Dat verbaast me ook. Ik weet dat er nog een onderzoek loopt, en dan sluit ik aan bij de
vraag van meneer den Braanker. Komt het nog terug in een commissie?
mevrouw Visser Een korte vraag, voorzitter. In dit voorstel wordt Scouting ook gecompenseerd
voor ingediende plannen die niet haalbaar zijn gebleken, of die het in ieder geval niet zijn geworden.
Nu zijn er het afgelopen jaar meerdere verenigingen, de ABC, de voetbal, die plannen ingediend

hebben, kosten hebben gemaakt met architecten enz. Kunnen zij ook straks die definitieve kosten
gedeeltelijk declareren? Dit schept een precedent, wat hier voor ons ligt.
wethouder Blijenberg Voorzitter, ik ben het met iedereen eens dat het voor mij een opluchting zou
zijn als we er nu eens een keer vanaf zouden zijn. Wat betreft die 25 beschuldigingen, ik heb ze niet
geteld, maar meneer den Braanker, dat zult u ongetwijfeld gedaan hebben, daar is in ieder geval een
heleboel van teruggebracht. In de discussie, waar een verslag van is, zijn er mondeling al een aantal
meteen teruggebracht. Ik wil als gemeente best de hand in eigen boezem steken, maar niet alles
wat er in stond was de waarheid. Er bleven dingen over; daarvan heeft u twee verslagen gehad. Het
eerste verslag is van de bijeenkomst om 18.30 uur, voor de commissievergadering jongstleden, en
het tweede verslag wat vervolgens met de raadsstukken is meegestuurd voor de afhandeling van de
zaken die nog open stonden. Tot zover is het teruggebracht. Er moesten nog twee dingen volgens
het besluit van het college onderzocht worden. Hoe zit dat met een rekening van een aannemer
over bouwrijp maken, maar die blijkt te gaan over Nutsvoorzieningen. Daar hebben we u in de
commissie over geïnformeerd hoe wij daar mee aan het werk willen gaan. Zie bladzijde 3. Dat is nog
niet geregeld; ambtelijk moet dat nog plaatsvinden. Het tweede is het antwoord op de vraag "hoe
kan het nou, hoe is het nu gegaan?". Het college ook graag weten waarom er plotseling grond van
die plannen af is gegaan, en dat er iets is neergezet op die oorspronkelijke grond tussen de
korfbalkantine en de Scouting. Ook daar moeten we het antwoord nog van afwachten. Ik heb alle
betrokken ambtenaren aangesproken, en hen verzocht de uitslag op de commissievergadering van
17 maart mede te delen. Dat hebben ze beloofd. De precedenten zullen niet meer aanwezig zijn,
denk ik, mevrouw Visser. Dat was wel met de atletiekvereniging het geval, maar dat was een
discussie, anderhalf jaar geleden, bij het raadsvoorstel. Het was de gemeente die de ABC atletiek
wegstuurde van hun plaats, en het was ook de gemeente die binnen twee maanden nadat we een
plan gemaakt hadden om te gaan bouwen met de Scouting, een nieuw plan had. Toen mocht ik
weer gaan vertellen dat er een Hoed en een Toet kwam, en dat ze ogenblikkelijk moesten
verhuizen. Ik hoop niet dat we ooit nog zoiets plannen, maar op dit moment is er ook niets in dat
geval. Ik vind wel, mocht er ooit nog een keer zoiets voorkomen, dat het wel een plicht is van de
overheid, als die een club of vereniging van hun plek af jaagt, dat daar wel wat tegenover moet
staan. Meer informatie dus in de commissie van 17 maart.
de voorzitter Tweede termijn.
mevrouw Visser Mag ik uit de beantwoording van de wethouder concluderen, dat als de ABC nog
komt, die dus in zijn bewoording weggejaagd is van het atletiekveld, daar wel een tegemoetkoming
in kan krijgen, en dat de voetbal door wat uitbreiding e.d. ook wat nieuw gaan bouwen, dus die komt
ook in aanmerking?
wethouder Blijenberg Op dit moment jagen we de voetbal niet weg, integendeel. Gezien de goede
resultaten moeten zij vooral blijven. Mocht het ooit gebeuren dat zij naar de andere kant van de
spoorlijn willen, waar al sprake van is, maar lang nog niet kan, dan is dat een andere situatie.
Overigens, de ABC, dat heb ik u al eerder gezegd in het kader van die drietrapsraket Zetsteen,
administratiekantoor en geld voor het oplossen van die problemen, daar zijn overeenkomsten met
het ABC over, althans, dat is op een oor na gevild.
de heer den Braanker Ik kom er graag in de commissie nog op terug, nu er toch toegezegd is dat u
er nog op terugkomt.
de voorzitter Aldus besloten.
10.

VASTSTELLEN "ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING SLIEDRECHT 2003"

de heer van Dijk Technisch een zeer ingewikkelde materie die we hier vanavond bespreken. Als ik als
raadslid een beetje op afstand kijk, dan gaat het er eigenlijk alleen maar om dat we overgaan naar
het budgetsubsidiëringssysteem. Dat hebben we al diverse keren besproken, en daar gaan we van
harte mee accoord. Wat ik nog aan de wethouder zou willen meegeven is het volgende. We hebben
inmiddels een brief gehad van de Stichting Openbare Bibliotheek, die wederom een heleboel
aantekeningen maakt bij de verordening. Ik meen dat ze dat vorig jaar ook al een keer gedaan
hebben; dat waren zeer nuttige handreikingen. Ik stel voor dat de wethouder met de betreffende
ambtenaren dat stuk er nog een keer bij betrekt. Verder gaan we accoord.
mevrouw Hartkoren Over deze verordening is al lang en veel gesproken. We moeten er nu snel mee
aan de gang gaan, anders halen we 1 januari 2004 nog niet. Ik wil er nog wel een opmerking bij

maken. Een goede communicatie naar de verenigingen moeten we goed in de gaten houden, maar
ook zeker naar de instellingen toe waarmee de budgetsubsidie wordt afgesproken, zodat zij weten
wat het allemaal inhoudt.
mevrouw Visser Voorzitter, mag ik even iets aan mevrouw Hartkoren vragen? U zegt nu, mevrouw
Hartkoren, we stemmen van harte in, en daarna moeten we de vinger aan de pols houden. Maar dat
is juist niet meer aan ons als raad. Als we met deze algemene subsidieverordening instemmen, dan
delegeren we het afsluiten van convenanten met de diverse welzijnsinstellingen die hier genoemd
staan aan B&W. Daar hebben wij verder niets meer mee te maken. Het enige wat u eventueel kunt
vragen is een rapportage, maar als ze dat niet willen, hoeven ze het niet te doen. Het is niet aan
ons. Wij kunnen alleen maar na afloop controleren het bedrag wat we gevoteerd hebben voor
subsidies, en wat daarmee gebeurd is. Dat kunnen wij als raad nog doen. Maar de convenanten
controleren kunnen wij niet meer.
mevrouw Hartkoren Waarschijnlijk zou je dat altijd kunnen vragen, maar ik bedoel ook mee te
geven aan het college dat de contracten die afgesloten moeten worden, dat ze daarmee in goed
overleg gaan naar de instellingen toe, dat de communicatie goed blijft. Dat er dus geen
misverstanden ontstaan. Dat was mijn intentie.
de heer den Braanker Voorzitter, waar we natuurlijk wel naar kunnen kijken is of de doelstellingen die
je via de convenanten wilt bereiken, gerealiseerd worden. Ik heb daarvoor een amendement, dat wil
ik zo meteen indienen. Ik heb eerst nog een verhaal omdat dit toch een historisch punt is. Op
bladzijde 2 spreekt u over "de laatste versie van de subsidieverordening", ik hoop het. Ik krijg via-via
toch weer berichten, over de bibliotheek, er ligt nog iets van het Ouderenwerk. Dat geeft mij toch
weer te denken. Je denkt: gelukkig, eindelijk de laatste versie. Ik heb in de loop der tijd nogal wat
versies zien passeren, en geen van allen kon tot op heden de toets der kritiek doorstaan. Als je als
raad gevraagd wordt te besturen op hoofdlijnen, dan ga je je normaal gesproken niet verdiepen in
allerlei detailbepalingen. Maar de eerste en ook de tweede versie van de subsidieverordening gaf mij
al voldoende aanleiding om er eens echt voor te gaan zitten. Dat heeft geresulteerd in totaal acht
kantjes op-en aanmerkingen, op A4 formaat wel te verstaan. U begrijpt misschien wel dat ik een
zucht van verlichting slaakte toen ik de hele subsidieverordening had doorgeworsteld. Ik vond het
dan ook heel typerend dat de tweede versie van de subsidieverordening eindigde met, en ik citeer "in
alle gevallen waarin deze verordening onduidelijk is". Kennelijk heeft het college al langer geleefd met
de gedachte dat de eerdere versies van de subsiedieverordening onduidelijkheid teweeg zou brengen
bij de instellingen, anders zou je zoiets natuurlijk niet opnemen in je verordening. Je gaat niet op
voorhand vertellen dat je verordening onduidelijk is. Voorzitter, vanavond wordt eindelijk de eerste
stap gezet in een proces dat al jaren aan de gang is. In 1998 had u de zaakjes al op orde moeten
hebben. In het vorige collegeprogramma had u toegezegd het subsidiebeleid kritisch te bezien. In
1999 had u de conceptverordening vastgesteld, en op 2 april 2002 nog een keer. In de eerste helft
van 2003 zullen de budgetcontracten worden opgesteld, en komt u met een subsidiebeleidsplan.
Belangrijk voor de instellingen, want hierin komen de gemeentelijke doelstellingen en
beleidsuitgangspunten van het voorgestelde subsidiebeleid te staan. In dat kader zou ik graag met
mijn collega van de PvdA een amendement in willen dienen, dat tot doel heeft onze controletaak als
raad ook optimaal te kunnen uitoefenen, en inderdaad te kunnen nagaan of u de doelstellingen ook
daadwerkelijk realiseert. Voorzitter, afsluitend: met het exemplaar dat ons wordt aangeboden, kan
onze fractie tevreden zijn. Ik dank het college nog voor de beantwoording van mijn restvragen.
Onze fractie is blij met de nieuwe verordening. Je merkt dat er een interne, juridische check heeft
plaatsgevonden, want daar ontbrak het in de vorige versies aan. We krijgen nu een verordening die
is toegesneden op de Algemene Wet Bestuursrecht. Dank u.
AMENDEMENT
Onderwerp:
De "Algemene Subsidieverordening Sliedrecht 2003" (ASS), met de deelverordeningen
"Investeringssubsidies Sliedrecht 2003" en "Exploitatiesubsidies Sliedrecht 2003".
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
De gemeenteraad van Sliedrecht, in vergadering bijeen op 3 maart 2003 ter bespreking van het
voorstel met betrekking tot agendapunt 10;
Overwegende:

dat naast een jaarlijks overzicht van de subsidiebesluiten (artikel 54 ASS) het wenselijk is
inzicht te hebben in de doeltreffendheid en de effecten van de subsidieverlening in de
praktijk;
dat een periodieke evaluatie goed aansluit bij de in het betreffende raadsvoorstel verwoorde
intenties rond budgetsubsidiëring;
dat het de voorkeur heeft een gangbare evaluatietermijn aan te houden;
Gelet op:
artikel 4:24 Algemene Wet Bestuursrecht dat een evaluatieplicht voor subsidies geeft en de
mogelijkheid biedt bij verordening af te wijken van de in de wet genoemde termijn van vijf
jaren;
BESLUIT:
het ontwerp voor de "Algemene Subsidieverordening Sliedrecht 2003" als volgt aan te passen;
toegevoegd wordt een nieuw artikel:
Artikel 54A
Het verslag als bedoeld in artikel 4:24 van de wet, wordt ten minste eenmaal in de vier jaren
gepubliceerd.
Het amendement is ondertekend namens de SGP/ChristenUnie en de PvdA door T.C.C. den Braanker
en mevrouw C.A.Baars-de Bruin.
mevrouw Visser Voorzitter, ik heb twee vragen. Alle fracties hebben de brief van de bibliotheek
ontvangen, waar nog wat tekstuele aanpassingen worden gevraagd onder a. tot en met f., en er
worden onder a. tot en met t. nog wat vragen gesteld en opmerkingen gemaakt met betrekking tot
de inhoud. Dat zijn er nogal wat. De brief is gedateerd 24 februari 2003, dus ik kan me voorstellen
dat nog niet alle antwoorden gegeven zijn, maar hoe gaan we hier verder mee om? Komt er een
schriftelijke reactie op, of wordt dat mondeling afgedaan? In zijn algemeenheid gaat de
budgetsubsidie gelden voor 6 welzijnsinstellingen, de grotere, laat ik het zo onder woorden brengen,
en ik kan me zo voorstellen dat als er één schaap over de dam is, er meer volgen. Houdt dat in dat
we over een maand, of twee maanden, een aanpassing kunnen verwachten? Want dan lijkt het me
wijs dat u dit een maand aanhoudt, dan kunt u het amendement van de heer Tanis er ook meteen in
opnemen. Hoe gaan we hier mee verder? Ik hoor graag van u of er meer instellingen zijn die
gereageerd hebben, en hoeveel dat er zijn. Waarom is er nu die haast?
wethouder Blijenberg Er is een brief binnengekomen van de bibliotheek, en ook van Bejaardenwerk
De Schalm. Zij hebben weer contact gehad met het bestuur van zwembad de Lockhorst. Dat heb ik
mondeling afgehandeld. Men maakt de vergissing om te denken dat hiermee de budgetsubsidiëring
geregeld is. De ambtelijke capaciteit heeft ons opgebroken, zoals ik al eerder heb gemeld. Nu zijn we
met externe mensen bezig, en dat moet voor 1 mei klaar zijn, om gesprekken te voeren, en op
basis daarvan zal een plaatselijk beleidsmatig stuk komen, over het subsidiebeleid, dus. Dit is het
kader, zeg maar de Grondwet, de juridische onderbouwing. Zij zijn er steeds van uitgegaan dat
hiermee alles al is gezegd over budgetsubsidie, dat is dus niet het geval. Vervolgens heeft de
voorzitter van de bibliotheek ingesproken in de commissie van juni over dezelfde punten. Toen heeft
de commissie gezegd, stel het dan uit, zodat het nog een keer bekeken kan worden. Toen is het nog
een keer uitgesteld vanwege het feit dat de stichtingen in de vakantieperiode niet konden reageren.
Er is ook gezegd dat die opmerkingen meegenomen zijn in het stuk. De brief van de bibliotheek ging
over taalkundige opmerkingen. Dat zullen we zeer secuur uitzoeken. Er is mij verzekerd door de
ambtenaar dat hij de wettekst zoals geadviseerd door de VNG gevolgd heeft. Desondanks kunnen er
dergelijke fouten in zitten. Dat is geen beleidswijziging. Dergelijke aanpassingen kunnen elk jaar
gecorrigeerd worden. Meneer den Braanker, omdat we zeer democratisch ingesteld zijn hebben we
er geen enkel bezwaar tegen om van die vijf jaar, vier jaar te maken. Laten we dat maar meteen
vaststellen bij dit raadsbesluit. Ik moet er wel bij zeggen dat die vijf jaar, maar dat erkent u ook,
heeft u gezegd, ook weer naar het voorbeeld van de VNG erin is gezet. Het college adviseert de raad
dit amendement over te nemen. Tenslotte: u heeft gelijk, mevrouw Visser, dat het in het dualistische
bestel zo geregeld is. Maar bij mij en bij het college is de bereidheid aanwezig, zelfs de dringende
wens, om steeds weer naar de commissie te gaan. We willen regelmatig informeren, evalueren, en
als het beleid op papier staat, dan komt het echt naar u toe.

de voorzitter Is er behoefte aan een tweede termijn? Unaniem aanvaard.
11.

VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN "BAANHOEK-WEST"

de heer Venis In de commissie Ruimte en Groen is dit onderwerp aan de orde geweest. Kort na deze
bijeenkomst hebben we ook nog een voorlichtingsbijeenkomst gehad, waarin door een van de
ambtelijke medewerkers is verteld wat je allemaal als raad voor bevoegdheden zou kunnen hebben
bij een dergelijk bestemmingsplan. In dit geval stellen we een behoorlijk globaal bestemmingsplan
vast, Baanhoek West. Op verschillende momenten moeten er nog uitwerkingen plaatsvinden. Nu
bestaat de mogelijkheid, zo hebben wij tijdens die interessante lezing begrepen, dar de raad die
uitwerkingen gewoon zelf doet. Dat wil zeggen, opdracht verleent om die uitwerkingen te laten doen,
en de gehele procedure met betrekking tot de inspraak en de voortgang aan zich houdt. Een
interessante optie, voorzitter, maar tegelijkertijd betekent dat wel dat er een gigantische
hoeveelheid werk op het bordje van de raad terecht zou komen. Dus tegen die achtergrond zullen
we niet voorstellen om het op die manier te doen. We zouden wel graag van de wethouder
vernemen of zij de bereidheid heeft om al die stappen die dan gezet moeten worden in het kader
van zo'n bestemmingsplan, nog wel te communiceren met de betreffende commissie. Dan gaat het
er heel concreet om, dat voordat een voorstel wordt vrijgegeven voor de inspraak, een
inrichtingsvoorstel, we dat met elkaar zouden kunnen bespreken in de commissie Ruimte en Groen.
Dan kan wat Leefbaar Sliedrecht betreft achterwege blijven dat de gemeenteraad het allemaal zelf
gaat doen.
wethouder Verboom Het was inderdaad een interessante optie geweest als u het zelf gedaan had.
Meneer Venis, in de uitwerkingsopdracht die een onderdeel is van het bestemmingsplan staat dat
alvorens tot uitwerking van een bestemmingsplan of gedeelte daarvan kan worden overgegaan,
door B&W een nota van uitgangspunten moet worden opgesteld. Er staat ook ergens een
opmerking, die nota zal ter kennisneming worden aangeboden aan de functionele raadscommissie.
Dat staat in het bestemmingsplan bij de beschrijvingen. U wilt dus iets verdergaan: niet alleen ter
kennisneming, u wilt daar vooraf kennis van nemen, en dus inbreng kunnen hebben in de nota. Ik
heb daar geen enkele moeite mee.
de voorzitter Mag ik hieruit concluderen dat u het beiden eens bent? Dan is dit voorstel aanvaard. Ik
schors de vergadering voor een pauze.
12.

KREDIETAANVRAAG UITBREIDING URNENMUUR BEGRAAFPLAATS

de voorzitter Ik heropen de vergadering.
de heer Huisman Voorzitter, voorgesteld wordt om een bedrag van 50.000 Euro te voteren voor de
uitbreiding van de urnenmuur. We hebben daar in de commissie al wat vragen over gesteld, maar
ons is nog steeds niet duidelijk uit welk potje dit komt. Ik begrijp best dat die kosten terugverdiend
worden, maar het zal toch eerst beschikbaar gesteld moeten worden. En dan wordt er ergens in de
notulen van Ruimte en Groen geopperd dat dat dan wel geregeld wordt in de Zomernota.
de heer van Meeuwen Voorzitter, onze fractie heeft tijdens de commissievergadering haar stem
voorbehouden. Voor de fractie van de SGP/Christenunie is de instelling van de urnenmuur en dus ook
de uitbreiding ervan een principiële aangelegenheid. Het cremeren van doden is in strijd met onze
principes, die wij in dit geval rechtstreeks ontlenen aan de Bijbel. Het is om die reden dat vijf leden
van onze fractie niet kunnen instemmen met het voorstel. Een lid van onze fractie, de heer Buchner,
heeft dezelfde opvattingen over dit principe, maar bij hem weegt het argument dat de overheid ook
een plicht tot nazorg heeft, hier zwaarder, zodat hij wel zal instemmen met de uitbreiding van de
urnenmuur.
mevrouw Baars Mijn fractie weet waarom de fractie van de SGP/Christenunie tegen de uitbreiding
van de urnenmuur stemt, maar we begrijpen het niet. Hun principiële standpunt hierover hoort in de
privésfeer thuis, niet in de politieke besluitvormingsprocessen. In de gemeentelijke politiek word je
geacht voorwaarden te scheppen, faciliteiten te creëren, om het voor alle inwoners in Sliedrecht
aantrekkelijk te maken om hier te wonen, te werken, kortom: te leven. En bij leven hoort de dood.
En ook daarvoor moeten we dus voorzieningen hebben. Nog niet zo lang geleden hebben we geld
beschikbaar gesteld om de begraafplaats uit te breiden. Dat geld wordt door alle Sliedrechters
opgebracht. Alle politieke partijen waren daar ook voor. Nu is er geld nodig om de urnenmuur uit te

breiden, en weigert de fractie van de SGP/Christenunie daarvoor gemeenschapsgeld uit te geven.
Daarmee ontnemen ze mensen de mogelijkheid, sterker nog, ontzeggen ze de mensen het recht
om in Sliedrecht een laatste rustplaats te krijgen. Ik weet heel zeker dat de fractie van de
SGP/Christenunie met deze weigering heel veel mensen verdriet doet, en dat mensen zich hierdoor
op hun hart getrapt voelen. Dus nogmaals: ik weet waarom, maar ik kan er geen begrip voor
opbrengen.
de heer van Meeuwen Onze fractie betreurt het dat er geen begrip voor opgebracht kan worden.
Kijk, bij dit aspect moeten we ook meenemen dat het niet de plicht van de gemeente is om te
zorgen voor een urnenmuur. Dat is geen plicht. Daar mag je voor kiezen. Dat was voor ons ook
mede een reden. We hebben onze principiële afwegingen; dat weten we, en dat weet u ook. Maar
ten aanzien van dit aspect is dit een argument wat daar wel bij telt. Er is in meerderheid
voorgestemd, en toen hebben wij tegengestemd. Het is in de lijn van de keuze die wij toen gemaakt
hebben, mogelijk dat we nu ook tegen stemmen. Ten aanzien van uw eerste opmerking, dat je
religie en principiële opvattingen moet beperken tot de privésfeer, daar zijn wij het absoluut niet mee
eens. Als het over principes gaat die uit een godsdienst voortkomen of vanuit een andere
levensfilosofie, kun je niemand ontzeggen om dat in de openbaarheid tot uiting te brengen. Dat doet
u net zo goed; misschien bent u zich dat minder bewust, maar u doet dat ook. Dat standpunt
onderschrijven wij dus echt niet, dat principiële stellingnames in het privédomein thuishoren. Het spijt
ons.
mevrouw Visser Meneer van Meeuwen, even een verhelderende vraag. U zegt: wij hebben
nauwkeurig onderzocht of het een plicht is van een gemeente om een urnenmuur aan te bieden. U
zei: dat is een keuze. Is het wel een plicht van een gemeente om een begraafplaats aan te leggen?
de heer van Meeuwen Dat hebben wij natuurlijk niet onderzocht. Ik denk het wel, maar ik weet het
niet zeker.
mevrouw Visser Ik denk het niet, want toen we gingen praten over de uitbreiding van de
begraafplaats is namelijk ook geopperd om de mogelijkheid te bekijken om aan te sluiten bij de
nieuwe begraafplaats van Wijngaarden. Dus ik vraag me af of dat een plicht is.
de voorzitter De wet op de lijkbezorging geeft wel aan de verplichting vanuit de gemeenschap om
zorg te dragen voor.
mevrouw Visser Binnen de gemeentegrenzen?
de voorzitter Ja, dat is een vertaling die u kunt geven. Ik geef het woord aan de wethouder.
wethouder van de Ven Wat betreft de financiering: dit wordt voorgefinancierd uit het
rekeningoverschot, en in de Zomernota wordt dit verder boekhoudkundig verwerkt. Ik neem kennis
van het standpunt van de fractie van de SGP/Christenunie, en respecteer dat.
de voorzitter Tweede termijn.
de heer Huisman We gaan dus eerst krediet toekennen, om later te bekijken uit welk potje dat
komt?
wethouder van de Ven Het wordt voorgefinancierd uit het bestaande rekeningoverschot van 2002.
In de Zomernota wordt de verantwoording van dit krediet verder aan u kenbaar gemaakt. U weet
dat de noodzaak tot uitbreiding er zeer is; we kunnen daarom niet wachten tot een later moment,
vandaar dat we dit op deze manier hebben vormgegeven.
de voorzitter U kunt instemmen met het voorstel, behoudens een vijftal leden van de fractie van de
SGP/Christenunie: de heer van den Heuvel, de heer van Meeuwen, de heer den Braanker, de heer
Visser en de heer Tanis worden geacht tegen te hebben gestemd. Er zijn veertien stemmen voor.
Aldus besloten.
13.

BIJDRAGE IN DE KOSTEN VAN EEN CARPOOLPLAATS IN HARDINXVELDGIESSENDAM

de voorzitter Zoals bij aanvang door de heer Pauw is opgemerkt dient u voor het bedrag ad E
23.500 te lezen: E 15.000, exclusief BTW. Anders zou het ook niet kloppen met de conclusie dat de

meerderheid van de commissie Ruimte en Groen zich met het voorstel kunnen verenigen.
de heer Pauw Mijn vraag is of inmiddels ook Hardinxveld-Giessendam wakker is geworden, en of het
voor dat bedrag ad 30.000 euro kan.
de heer Huisman Die vraag had ik ook.
wethouder van de Ven We hebben een bedrag van 15.000 euro exclusief BTW bepaald, omdat dat
nodig geacht wordt om de uitbreiding van de carpoolplaats in Sliedrecht-Oost te realiseren. Daar
houden wij het bij; we hebben vanaf het begin gezegd tegen Hardinxveld-Giessendam dat de raming
aan de hoge kant was. Er zijn inmiddels nog geen berichten hoe het totale pakket uitpakt, maar in
ieder geval staat voor uw raad vast dat het voor dit bedrag gedaan moet worden. We zullen u de
uitslag laten weten.
de voorzitter Unaniem aanvaard.
14.

KREDIETAANVRAAG T.B.V. VOORTGANG DUURZAAM VEILIG VERKEER

de heer Huisman In de commissie heeft onze fractie haar stem voorbehouden; we gaan na overleg
nu accoord met de kredietaanvraag. De vraag met betrekking tot de handhaving blijft staan. Wat
houden we uiteindelijk van die subsidie over, die we dan zouden krijgen? Want die dient door
meerdere gemeenten te worden gedeeld.
wethouder van de Ven Op de handhaving wil ik graag op een ander moment terugkomen; ik heb al
eerder gezegd dat we graag een speciale avond organiseren over onze hoofdwegenstructuur, het
VCP en Duurzaam Veilig Verkeer, en hoe dat in het geheel is uitgezet. Vanavond stemt u in met een
gedeelte voor de jaarschijf 2003; ik neem aan dat u ook de onderliggende stukken hebt gelezen....
mevrouw Visser Voorzitter, bij interruptie: in het hele raadsvoorstel staat dat we instemmen met
allerlei werkzaamheden 2002. Nu zegt u: je stemt in met de schijf 2003. Wat zijn we aan het doen?
wethouder van de Ven U wordt geacht in te stemmen met het besluit wat hier ligt. Het kan zijn dat
ik me versproken heb, mevrouw Visser.
de voorzitter Mag ik constateren dat u unaniem kunt instemmen met deze kredietaanvraag? Aldus
besloten.
15.

VOORBEREIDINGSKREDIET AANPASSING GEBOUW ELZENHOF 124 T.B.V.DE
SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS

mevrouw Hartkoren Er wordt een voorbereidingskrediet gevraagd; de Sprong wil uit gaan breiden.
We willen graag de Sprong en de Merwerodeschool in Sliedrecht houden. Voor de Merwerodeschool
wordt tijdelijk huisvesting gevraagd. We kunnen instemmen met het voorbereidingsbesluit, maar dan
wel op voorwaarde dat er tijdelijke huisvesting voor de Merwerodeschool wordt gezocht. Het moet
echt tijdelijk zijn, het mag later geen definitieve huisvesting worden.
de heer den Braanker Als we hier mee instemmen is dat een historisch besluit, want dit heeft een
soort domino-effect, in die zin dat de stenen niet omvallen, maar juist worden opgericht. We gaan
hiermee wellicht allerlei onderwijsvoorzieningen in Baanhoek-West neerzetten. We hebben er in de
commissie uitgebreid over gesproken, en dit voorstel heeft onze instemming. Natuurlijk maken we
ons ook zorgen over de tijdelijke huisvesting van de Merwerodeschool.
mevrouw Visser Voorzitter, ik heb altijd geleerd: als je A zegt, moet je B zeggen. Maar dat houdt in
dat wanneer ik met het voorbereidingskrediet accoord ga. De Sprong gevestigd gaat worden in wat
nu de Merwerodeschool is. Dat houdt dus ook in dat de Merwerodeschool ergens anders naartoe
moet. De Merwerodeschool in Sliedrecht behouden is voor ons heel belangrijk. Dus dat houdt in dat
ook als de fusie met de Bongerd door zou gaan, de Merwerodeschool toch in Sliedrecht zou moeten
blijven. Als je dat wilt, moet je zorgen voor een heel goede tijdelijke huisvesting. In de commissie
werd even gesproken over "misschien even een paar kantoorpanden aan het Noordoostkwadrant,
of op de Nijverwaard." Dit is een tijdelijkheid, als het doorgaat, van zeker twee, drie jaar. Want
permanente huisvesting voor de Merwerodeschool in Baanhoek West, dan spreken we toch over
2006. Voorwaarde voor mijn fractie is dan ook: het voorbereidingskrediet mag pas vrijvallen op het

moment dat er een goede, passende oplossing is voor de Merwerodeschool. Dat kan hier niet in
opgenomen worden, maar in principe is het wel een voorwaarde. Dus, wethouder: het voorbereidingskrediet kunnen we nu geven, maar op het moment dat u vraagt om een bouwkrediet, en er
zou nog geen passende oplossing zijn voor de Merwerodeschool, zullen wij niet instemmen met dat
bouwkrediet. En dat klinkt heel raar, omdat ik al zei: als je A zegt, moet je B zeggen. Maar nu
verbind ik aan dat B zeggen dus inderdaad die voorwaarde: passende, goede tijdelijke huisvesting
voor de Merwerodeschool. Het is eigenlijk een beetje krom dat je een nieuwe school gaat creëren in
een bestaande school, en dat de bestaande leerlingen daarom ergens anders naartoe moeten. In de
commissie Welzijn en Zorg heeft mijn fractiegenoot geopperd: kijk eerst naar een tijdelijke
huisvesting op de atletiekvelden. Heeft u daar vanavond misschien al een reactie op? Zo niet, dan
moeten we nog maar even afwachten. Maar ik geef u dat echt mee. Het instemmen met het
voorbereidingskrediet is niet automatisch instemmen met een bouwkrediet of wat dan ook, want de
Merwerodeschool is in principe de hoofdbewoner van het gebouw van de Elzenhof. En daar moet
eerst voor gezorgd worden voor je kunt gaan onderverhuren.
mevrouw Baars We hebben alle mitsen en maren uit de commissie hier nog een keer gehoord, maar
ik vond dat ik daar een motie van moest maken. Ik maak me dus ook zorgen om vooral die
tijdelijke huisvesting van de Merwerodeschool, maar er zijn nog wel meer dingen die daar aan vast
zitten. Mevrouw Visser heeft dat al heel goed verwoord: het ja zeggen tegen het
voorbereidingskrediet is niet automatisch instemmen met een bouwkrediet, als de Merwerodeschool
niet goed is gehuisvest. Ik kan me ook voorstellen dat het bestuur van de Merwerodeschool en de
Sprong zichzelf niet in de vingers zal willen snijden door aan de Sprong alle aandacht te besteden, en
de Merwerodeschool te verwaarlozen, dus ik neem aan dat ook zij zich bewust zijn van wat hen te
doen staat. Ik zal de motie voorlezen.
MOTIE onderwijsvoorzieningen mevrouw Baars
De gemeenteraad van Sliedrecht in vergadering bijeen op maandag 3 maart 2003,
Constaterende dat,
de raad wordt gevraagd een voorbereidingskrediet van E 129.520,- ter beschikking te stellen
t.b.v. de aanpassing van het schoolgebouw Elzenhof 124;
zowel het college van B&W als de leden van de commissie Welzijn en Zorg op 11 februari
2003 hebben aangegeven accoord te gaan met de verdere uitwerking van de beleidsnotitie
onderwijsvoorzieningen;
Overwegende dat,
een goede huisvesting van alle in Sliedrecht gevestigde scholen van belang wordt geacht;
Baanhoek-West fysiek voldoende ruimte biedt hieraan tegemoet te komen;
tijdelijke huisvesting van scholen ook tijdelijk moeten zijn.
Verzoekt het college van B&W,
1.

indien wordt ingestemd met het voorbereidingskrediet van E 129.520,-- t.b.v. "De Sprong"
m.b.t. de aanpassing van het schoolgebouw Elzenhof 124, te komen met een voorstel
welke garanties biedt aan de "Merwerode/Bongerd" t.a.v. de tijdelijke
huisvestingsmogelijkheden en de definitieve vestigingsmogelijkheden in Baanhoek-West;

2.

hierbij tevens het verzoek van "De Akker" (school voor sbo te Barendrecht) t.a.v. de
vestigingsmogelijkheden in Baanhoek-West te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.
wethouder van Kooten Uw zorgen zijn helder; ik heb dat ook proberen te verwoorden in de derde
alinea van de eerste pagina. "In het belang van het goed positioneren van het praktijkonderwijs is
het wenselijk om op korte termijn te komen tot aanpassing van het schoolgebouw. Evenwel kan
hieraan pas gevolg worden gegeven op het moment dat voor de andere gebruiker van het gebouw,
de Merwerodeschool, duidelijkheid bestaat over de permanente huisvesting en de hieraan
voorafgaande tijdelijke huisvesting. Dat betekent dat voor de Merwerodeschool gewoon een goede

oplossing gezocht moet worden, omdat beide scholen ressorteren onder hetzelfde stichtingsbestuur.
Dus die hebben daar beide belang bij. In het verleden is gedacht om de Sprong tijdelijk onder te
brengen in de voormalige Jan Ligthartschool, en vervolgens nieuw te bouwen in Baanhoek West. Op
verzoek van het stichtingsbestuur is dat niet gedaan, ook in overleg met de gemeente, omdat je dan
twee keer met redelijk hoge investeringskosten te maken hebt. Het bouwen van een school voor de
Merwerodeschool is wat eenvoudiger; daar kun je volstaan met het gangenstelsel. Dat is
eenvoudiger dan bouwen voor praktijkonderwijs, omdat je daar te maken hebt met nevenactiviteiten, zoals een keukeninrichting en dergelijke. Toen is gezegd: dat moeten we dus niet doen.
Laten we dan de Sprong in de huidige lokatie handhaven, en laten we dan de Merwerodeschool uit
gaan plaatsen, eventueel naar de Jan Ligthartschool. Maar daar speelt dan voor het schoolbestuur de
reële vraag: over welke periode hebben we het dan? Als het kort is, dan zijn ze daar best toe bereid.
Als het langer duurt ook wel, maar dan moeten er waarschijnlijk onderwijskundig gezien hele dure
aanpassingen plaatsvinden. Dat lijkt ons ook niet zo interessant, omdat het gebouw daarna gesloopt
wordt. Dat is een beetje zonde van de investeringen. De directeur van de Merwerodeschool, de heer
Mol, heeft zelf aangegeven om eens na te gaan of het mogelijk is ruimte te huren op het
bedrijventerrein; daar wordt onderzoek naar gedaan, samen met de heer Hokke van de afdeling
Onderwijs. Ze kijken samen of dat wat zou kunnen zijn, evenals naar de suggestie die is gedaan
voor het Stationspark. De inschatting is dat de investeringskosten aanzienlijk zullen zijn, maar het
definitieve antwoord kan ik u helaas nog niet geven. Daar kom ik zo mogelijk in de eerstvolgende
commissie graag op terug. Uw zorg is dus helder; dat de huisvesting voor de Merwerodeschool
tijdelijk moet zijn, daar streven we ook zeker naar. Wat het domino-effect betreft: ja, als we nu wat
in gang gaan zetten, heeft dat consequenties voor de andere onderwijsvoorzieningen. A is nog geen
B; ik heb net verteld dat ook voor ons die voorwaarde geldt, omdat we vinden dat het
stichtingsbestuur mee moet werken aan een goede, tijdelijke oplossing voor de huisvesting van de
Merwerodeschool, maar ook naar de definitieve huisvesting toe. Als we dat inzichtelijk hebben
gemaakt naar aanleiding van het beschikbaar stellen van dit voorbereidingskrediet, dan zullen we
voor het bouwkrediet pas weer bij u komen als we dit netjes opgelost hebben. Die voorwaarde zit er
dus in gebakken. De motie kunnen we gewoon overnemen. Er wordt gevraagd om garanties voor
tijdelijke huisvesting van de Merwerodeschool/Bongerd. Mag ik daaruit opmaken dat u zegt: kijk met
je tijdelijke huisvesting voor de Merwerodeschool wat je kunt doen. Als het een fusieschool wordt,
hebben we ze graag binnen onze gemeentegrenzen. Dat mag ik zo afconcluderen? En dat geldt dan
niet alleen voor Merwerodeschool / Bongerd, maar dat geldt ook in uw motie voor de Akker in
Baanhoek West, als dat tot ontwikkeling komt?
mevrouw Baars Mag ik daar nog een vraag aan toevoegen? Als het allemaal gaat zoals ik het in mijn
motie heb omschreven, dan wil ik de wethouder vragen om niet alleen de Akker over de strekking
van deze motie in te lichten, maar eerst en vooral de Merwerodeschool en de Bongerd, opdat zij
ook weten dat ze welkom zijn, en dat er plaats is voor ze.
wethouder van Kooten Ik voer de motie geheel uit, dus voor mij is dat een vanzelfsprekendheid.
de voorzitter Tweede termijn.
de heer van Eijk Ik wil even reageren op hetgeen mevrouw Visser heeft gezegd over eventuele
plaatsing op de atletiekbaan. Voorzitter, ik denk niet dat dat wijs is, want we zijn bezig om daar
Stationspark II te maken, en binnenkort komen daar ook kredietaanvragen voor. Ik denk niet dat
het juist is om op dat stuk grond daar tijdelijk een school neer te zetten.
de voorzitter Volgens mij heeft hij u door, mevrouw Visser.
de heer Buchner Is de motie wel voldoende ondertekend? Er horen toch drie handtekeningen onder
te staan?
de voorzitter Vroeger wel, maar nu is 1 voldoende.
wethouder van Kooten Richting de heer van Eijk: er is onlangs door het college krediet beschikbaar
gesteld, maar in de commissie is door de heer Pauw gevraagd om de mogelijkheid te bekijken bij de
atletiekbaan. Daar heb ik geantwoord: ik wil er best naar kijken, maar de consequentie zou kunnen
zijn dat je daar spaak loopt. Dan is het aan u om te zeggen: wat vinden we daarvan?
de heer den Braanker Voorzitter, we nemen deze motie ook over. U mag mijn naam daar ook best
aan toevoegen.
de voorzitter De wethouder heeft geconstateerd dat hij de motie overneemt. Daarmee zou

stemming over de motie achterwege kunnen blijven. Mag ik concluderen dat u unaniem kunt
instemmen met dit voorstel? De wethouder neemt namens het college de motie ter harte en voert
hem uit. Unaniem besloten.
16.

BEOORDELING RESULTATEN VAN HET OVERLEG MET RIJKSWATERSTAAT, N.A.V.
DE MOTIE D.D. 27 JANUARI 2003 M.B.T. DE OP-EN AFRITTEN A15, INCLUSIEF DE
INTERNE VERKEERSAFDELING

de voorzitter Een zeer belangwekkend punt. Een enkel woord vooraf. De delegatie van het college
die zich met deze zaak heeft beziggehouden, ondersteund door het ambtelijk apparaat, heeft dit
resultaat vanavond bij u op tafel gelegd. In alle objectiviteit en waarneming, ondersteund ook door
een aanvullend onderzoek, kan ik u in oprechtheid melden dat dit het naar het college is, als maximaal resultaat van inspanningen en gesprekken. Ik vond dat u het recht had om dat voor de
discussie losbarst, nadrukkelijk te weten.
de heer van der Mark Allereerst moet mij iets van het hart. Een aantal weken geleden kregen wij een
uitnodiging van de wethouder om bij elkaar te komen om over een conceptbrief van Rijkswaterstaat
te gaan praten, met eventueel de mogelijkheden van het eerste onderhandelingsresultaat. Mijn
fractie, en ik had ook het idee de andere fracties, ging er van uit dat alle politieke groeperingen
uitgenodigd waren. Achteraf bleek dat de fractie van LS niet uitgenodigd was. Daar waren wij boos
over. Iedereen ging ervan uit dat het een gemeenschappelijk belang was. Een gemeenschappelijke
motie was aangenomen door de hele raad, en de wethouder nodigt slechts een beperkt aantal
fracties uit. Wij hebben daar de wethouder ook over onderhouden. Nogmaals, het is buiten onze
schuld, maar de fractie van Leefbaar Sliedrecht moet van mij aannemen dat wij in ieder geval als
fractie van de PvdA, maar ik dacht ook de andere fracties, vonden dat zij daar ook bij hadden
moeten zijn, omdat we gezamenlijk de strategie richting het college hadden willen doen, en gezamenlijk richting Rijkswaterstaat op wilden trekken.
de heer Venis Meneer van der Mark, mag ik constateren dat u zegt: dit had niet mogen gebeuren?
de heer van der Mark Ik vind wat er gebeurd is, heel erg triest en vervelend. Dan met betrekking tot
de beoordeling van de resultaten. De voorzitter gaf aan dat dit het maximaal haalbare was.
Misschien is dat wel zo. Als je naar de westkant kijkt, afslag Wijngaarden, dan is daar veel verbeterd.
Ik heb nog nooit zoveel witte vlekken op de weg gezien waardoor mensen weten hoe ze zouden
moeten rijden. Het fietspad naar beneden is aardig gemarkeerd zodat je daar niet rechtdoor kunt
schieten. Dus: positief. Als ik kijk naar de centrale situatie in Sliedrecht: de zuidelijke kant gaat dicht.
De noordelijke kant blijft open tot najaar 2003. Het najaar is natuurlijk een rekbaar begrip. Ik wil de
wethouder namens mijn fractie meegeven dat daar rek in zit. Toen wij bij Rijkswaterstaat waren is
verteld dat als alles goed gaat, de zaken in het najaar zouden zijn geregeld. Maar april 2004 is daar
ook genoemd. Wethouder, u begeeft zich op waanzinnig gevaarlijk terrein als u nu zegt: najaar
2003. Want als de zaken uitlopen zitten we hier straks weer bij elkaar en dan hebben we weer een
probleem. Richting bevolking is het volgens mij ook onjuist. Er had in het stuk moeten staan: er
wordt gestreefd naar najaar 2003, maar volgens de reële prognose zou het april 2004 moeten zijn.
Dus ik zou u willen vragen namens mijn fractie om april 2004 in het voorstel te zetten voor de
noordelijke op- en afrit, met daar tussen haakjes bij: het streven is om, als alle voorzieningen aan
de westkant klaar zijn, richting 2003 te gaan. Daarmee geeft u rek. Doet u dat niet, dan wil ik bijna
wedden dat u hier in het najaar weer zit om te melden dat we een probleem hebben. U brengt uzelf
en de raad daarmee in problemen.
(interruptie) Ik wil niet voor de wethouder antwoorden, maar op blz. 5 wordt toch een relatie gelegd
tussen het in stand houden van de noordelijke op- en afrit en het gereedkomen van een deel van de
duiker ten westen van de aansluiting?
de heer van der Mark Precies. Een deel van de duiker. Daarmee zit er weer een stuk rek in, en die wil
ik er liever uit hebben. Ik wil gewoon duidelijkheid hebben.
(interruptie) Het is natuurlijk een deel van de duiker. Als de duiker helemaal klaar zou zijn, zou ook
alles klaar zijn.
de heer van der Mark Ja, maar ik heb begrepen op die zaterdagochtend, toen wij bij Rijkswaterstaat
waren, dat een deel van de duiker klaar moet zijn opdat de rijksweg naar het zuiden verlegd kan
worden, waardoor de oprit aan de Wijngaarden kant weer wat ruimer wordt, enzovoort. Het college
laat in het verhaal schrijven dat er allerlei metingen verricht zijn. In juli horen wij nog meer resultaten

van metingen, en als zaken dan niet helemaal kloppen, dan moeten we nog maar even kijken welke
aanpassingen we dan eventueel tussendoor gaan doen. De oostkant hoeft volgens mij, als het
viaduct ingereden wordt, geen probleem te zijn. We hebben ook heel nadrukkelijk gezegd: het lijkt
ons heel verstandig om niet alleen te praten over de op- en afritten Rijksweg A15 en de aansluitingen
aan de west- en oostkant, maar ook de interne verkeersafwikkeling. U schuift de interne
verkeersafwikkeling naar 2 juli 2003, want dan zijn er dingen bekend. In de wandelgangen wordt
toch gesproken over "we gaan toch proberen om die rotondes in mei te doen". In hoeverre is dat
wandelgangenpraatje waar, en mogen wij vanavond vernemen wanneer u denkt de rotondes bij
AMES en bij het Stationsplein aan te gaan leggen, want ik neem aan dat u daar wel een bepaald
beeld van heeft. Hier wil ik het in eerste instantie bij laten, voorzitter.
de heer van Dijk We hebben in de vorige vergadering emotioneel een motie aangenomen; het
college is voortvarend aan het werk gegaan, en dit is de uitkomst. Er zaten twee angels in. De duiker
die aangelegd moet worden, waardoor de rijksweg verlegd kan worden, waardoor de oprit Sliedrecht
West richting Rotterdam een normale lengte kan krijgen. De andere angel is de tunnelbak Parallelweg
aan de zuidzijde. Vooral dat laatste mogen we niet vergeten, want dat is belangrijk voor onze
fietsers. In het voorstel wordt duidelijk gemaakt dat de noordelijke op- en afrit A15 niet gesloten
wordt voordat deze twee angels gereed zijn. Dan heb je op dat moment aan zowel de oostkant als
de westkant een keurige aansluiting, en dan is er geen reden om de Stationsweg op- en afrit te
sluiten. Als mensen nog steeds van mening zijn dat ze dan open moeten blijven, dan moeten ze
eigenlijk teruggaan naar 1992, toen het nieuwe VCP aangenomen is, waarbij de hele raad gekozen
heeft voor die oost- en westaansluiting, en die centrumaansluiting heeft laten vervallen. Kortom, ik
vind het voorstel zoals het hier ligt, niet helemaal voldoen aan de motie die we hebben aangenomen,
maar ik ga ervan uit dat B&W zijn uiterste best heeft gedaan en er het maximale uit heeft gehaald.
En als de twee punten die ik genoemd heb, gerealiseerd worden, dan denk ik ook dat de
verkeersveiligheid gewaarborgd is.
de heer van den Herik Wat voor mij cruciaal is, en daar is spraakverwarring over, is de planning van
de werkzaamheden aansluiting Sliedrecht West. Nu wil het geval dat bijlage 1 bij de brief van
Rijkswaterstaat daar volstrekt helder in is. Die is overigens veel helderder dan het raadsstuk, en ik
vind ook de brief van Rijkswaterstaat cruciaal in het geheel. Wat blijkt uit die planning? Dat is niet
helemaal wat van Dijk zegt, dat de zuidelijke rijbaan rijksweg 15, richting Rotterdam, beter
beschikbaar komt in september 2003, volgens de planning van Rijkswaterstaat. Dan gaat dus, dat is
mijn conclusie, zuid van de Stationsweg dicht. Dat betekent dat die tunnelbak nog niet klaar is. Dat is
pas in mei 2004. Is het anders, dan klopt deze planning niet, maar dat is even wat ik hier voor me
heb. Ik bedoel het andersom. Zuid gaat er eind maart al uit. Ik bedoel Noord. U heeft helemaal gelijk,
mevrouw Visser. We halen dus Stationsweg Noord eruit op het moment dat we richting Rotterdam
op een fatsoenlijke manier de weg op kunnen, en die tunnelbak komt in mei 2004, en dan hebben
we het voor de fietsers opgelost. Toen we de planning zagen voor de reconstructie aansluiting
Sliedrecht-West, kwam onze diepe wens om ook de planning te hebben voor datgene wat in
Sliedrecht gebeurt. Vraag aan de wethouder is dus, wanneer kunnen we die planning tegemoet zien?
Want ook helder is uit de brief van Rijkswaterstaat dat we een gigantisch probleem hebben voor wat
betreft de verkeersafwikkeling binnen Sliedrecht. En als we de werkzaamheden dan ook nog eens
niet goed plannen, dan hebben we echt iets. Wat dat betreft kunnen we zeggen: misschien is de
motie niet helemaal uitgevoerd, maar de wethouder is zeker nog niet van ons af. Je zal nog maar
een jaar wethouder van Verkeer in dit dorp zijn! Want je wordt dus achtervolgd door alles wat er de
komende tijd in Sliedrecht gebeurt. Onze dringende wens is dus om die planning van die
werkzaamheden binnen de gemeente af te stemmen op wat we nu weten van Rijkswaterstaat, en
dan moeten we even constateren dat het op dit moment niet anders is, in de stellige wetenschap dat
we de wethouder nog bij voortduring tegenkomen, en hem aan de tand zullen voelen over waarom
dit wel, en waarom dit niet. Maar voor dit moment moeten we even genoegen nemen met het
bereikte resultaat. Die overtuiging heb ik wel, en dat vertrouwen heb ik wel.
de heer Visser In de vorige raadsvergadering hebben we het college gevraagd om het overleg met
Rijkswaterstaat te heropenen. We accepteren het resultaat van de onderhandelingen en denken dat
dit onder deze omstandigheden het maximaal haalbare is. We waarderen de inzet van de wethouder
en de burgemeester. Ik zeg dat namens mijzelf, maar ook namens mijn fractie. Maar een wethouder
van Verkeer en Vervoer is nooit klaar, en zijn pad gaat zeker niet over rozen. Want het nakomen
van toezeggingen is iets anders, en dan gaat het over punt 4 van de motie, het verbeteren van de
verkeersveiligheid van de route Crayestein-Nijverwaard. Wat er gebeurd is, is wat niet veel geld
kost: markering en schildjes plaatsen. In ons voorstel stond ook nog het aanbrengen van rode
rijbaanscheidingen, het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen, een betere geleiding vanuit
Crayestein. Dat is allemaal niet gebeurd. Dan zeg ik: met wat voor Rijkswaterstaat hebben we te
maken als ook een burgemeester daar geen indruk maakt bij een project van 220 miljoen euro?

Verder gaat het natuurlijk over de toekomst. Er wachten nog een heleboel klussen in de gemeente,
een fietspad langs de spoorlijn en de twee rotondes op de Stationsweg. Die kunnen niet aangelegd
worden zonder veel verkeershinder, maar wat we wel kunnen doen is een slim plan bedenken, met
een goede communicatie eromheen. Ik zie instemmend knikken aan de overkant, dus dat belooft
wat. En dan leg ik maar direct onze wensen op tafel. Nu blijkt dat het dit jaar niet meer lukt, stellen
we voor om dat te plannen in de zomervakantie van 2004. Dan is er 40% minder verkeer, en als er
continu gewerkt wordt van maandag tot en met vrijdag of zaterdag, dan moet het zelfs mogelijk
zijn zondag als vrije dag over te houden. We geloven dat het ook voor aannemers goed is om
gezamenlijk een pauzemoment te hebben. Dat betekent wel dat de bestekken in december 2003
gegund moeten worden. Dan kan het personeel van de aannemer er met de eigen vakantieplanning
rekening mee houden. Ik wens de wethouder niet alleen veel succes toe, maar ik bied ook aan hem
daarbij te helpen.
de heer van der Mark Meneer Visser, bij interruptie. U heeft het over verkeersscheidingen en
verkeershobbels; die zijn niet aangebracht. Die wenst u alsnog? Okee, dan kan de wethouder daar
ook meteen rekening mee houden, dat meerdere fracties dat wel vinden.
de heer Visser Wat ik nog vergeten was te vragen, is of er nog meer gebeurt, en wanneer er nog
meer gebeurt.
de heer Venis Voorzitter, Leefbaar Sliedrecht heeft zich in haar fractieberaad afgevraagd of we nog
wel aan de discussie over dit voorstel moesten meedoen. We hebben ons in de vorige
raadsvergadering erg coöperatief opgesteld. We hadden een eigen motie in voorbereiding, maar we
sloten ons aan bij de minder stellig geformuleerde, raadsbrede motie, ontworpen door de
SGP/Christenunie. We kwamen evenmin met een motie van afkeuring, die naar onze mening wel
degelijk op zijn plaats zou zijn geweest. Het college, in casu wethouder van de Ven, heeft gewoon
een raadsbesluit aan zijn laars gelapt, zonder daarover opnieuw de mening van de raad te vragen.
Zonder de mening van de raad te vragen vond hij het goed dat de op- en afritten van de
Stationsweg eerder werden afgesloten dan dat de zaken in Oost en West goed waren geregeld.
Collega van Meeuwen heeft vorige onze fractie voorgehouden dat het om de zaak moest gaan en
niet om de procedure. Daar hebben we de vorige keer ook in berust, en ons gespitst op de zaak.
Overigens voor de goede orde, voorzitter: in het Kompas is naar aanleiding van die raadsvergadering
geschreven dat Leefbaar Sliedrecht een motie van wantrouwen zou hebben willen indienen. Een
dergelijke motie is door ons niet aan de orde gesteld. We hielden het toen bij een mogelijke motie
van afkeuring. En waar heeft die coöperativiteit van Leefbaar Sliedrecht toe geleid, voorzitter? Op
vrijdag 7 februari nodigde wethouder van de Ven de SGP/Christenunie, de PvdA, het CDA en zijn
eigen VVD uit om met hem te komen praten over de resultaten die hij heeft bereikt in het overleg
met Rijkswaterstaat. Leefbaar Sliedrecht, de club die de affaire van het eerder afsluiten van de
Stationsweg aan de orde stelde tijdens de begrotingsvergadering in november, en toen aan de
wethouder moest ontworstelen dat hij tussentijds andere afspraken had gemaakt, die overigens in
die vergadering eerst nog ontkende, Leefbaar Sliedrecht dat zich zo coöperatief opstelde en het
vooral om de zaak liet gaan, en niet om de procedure, en zeker niet om de persoon van van de Ven,
dat Leefbaar Sliedrecht werd niet eens uitgenodigd. En welk gevoel hebben onze collega-raadsleden
hier nu bij? De PvdA betreurt het, de andere partijen doen er het zwijgen toe, vinden dit blijkbaar
gewoon. U kunt zich wellicht voorstellen dat wij heel benieuwd zijn naar wat er daar is besproken.
We hebben wel een vermoeden. We denken namelijk dat we de uitkomst van dit debat van
vanavond kunnen voorspellen. Ik had er overigens toen ik dit schreef, nog rekening mee gehouden
dat ik niet de laatste spreker zou zijn, want ik heb mijn gelijk al gekregen.
de heer van der Mark Dat zijn overigens geheel en al uw eigen conclusies, hoor. U legt nu dingen bij
fracties in de mond, waarvan ik denk, ach. U trekt conclusies uit het overleg; dat heeft u volstrekt
fout, die kunt u alvast meenemen.
de heer Venis We denken namelijk dat de uitkomst van het debat vanavond zal zijn dat het voorstel
van het college zal worden aangenomen. De blunderende wethouder van de VVD heeft zijn nieuwe
tekstje voor de voorpagina van het Kompas al gereed. Het luidt: de raad van Sliedrecht deed een
plas, en alles bleef zoals het was. Voorzitter, we hebben geprobeerd de zaak van de procedure te
scheiden, oprecht. Leefbaar Sliedrecht is er niet de oorzaak van dat die twee dingen weer bij elkaar
zijn gaan gehaald. Opnieuw willen we proberen ze te scheiden. En daarom dienen we in de eerste
instantie een motie in die ingaat op de procedure. In tweede termijn willen we ingaan op de zaak, en
ook dan komen we met een motie, maar dan gericht op het voorstel.
MOTIE van afkeuring Leefbaar Sliedrecht

De raad van de gemeente Sliedrecht in vergadering bijeen op 3 maart 2003,
Overwegende, dat
eerst tijdens de begrotingsbehandeling 2003 (op 13 november 2002) de volle omvang is
duidelijk geworden van een B&W-beslissing om de centrale aansluiting op de Stationsweg
eerder te laten sluiten dan dat in oost en west sprake is van volwaardige aansluitingen;
deze B&W-beslissing in strijd is met eerder door de raad daarover ingenomen standpunten;
de betrokken portefeuillehouder, in casu wethouder Van de Ven, daartoe uitgenodigd tot drie
maal toe ontkende hierover van de raadsuitspraak afwijkende afspraken met
Rijkswaterstaat te hebben gemaakt;
pas na een schorsing hij bereid bleek toe te geven, dat hij wel dergelijke afspraken had
gemaakt;
Constaterende, dat
in de vergadering van februari j.l. de raad unaniem een motie aannam, waarin de wethouder
opgedragen werd de onderhandelingen met Rijkswaterstaat over de voorgenomen, eerder
dan met de raad afgesproken, afsluitingen te openen;
juist deze unanimiteit het sterke punt was van de betreffende motie en dat partijen daarbij
eigen stellingnamen aanpasten aan de strekking daarvan;
de verantwoordelijk portefeuillehouder de resultaten van de onderhandelingen in een
besloten overleg heeft voorgelegd aan de collegevormende partijen, zonder daarbij ook
maar de moeite te nemen de fractie van Leefbaar Sliedrecht eveneens te informeren,
Spreekt zijn afkeuring uit over de handelwijze van wethouder Van de Ven
En gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ondertekend door de leden van de fractie van Leefbaar Sliedrecht.
de heer Venis De fractie van Leefbaar Sliedrecht verzoekt deze motie nu in stemming te brengen,
zodat we ons vervolgens voor de tweede ronde kunnen toespitsen op de inhoud.
de voorzitter Het is goed dat u de motie voorleest, maar hij is nog niet gedupliceerd. Ik schors
daarom de vergadering.
de voorzitter Ik heropen de vergadering. Iedereen heeft nu de motie voor zich op tafel. Ik geef het
woord aan wethouder van de Ven.
wethouder van de Ven Ten aanzien van de verbeteringen die zijn aangebracht in Sliedrecht West op
de route richting oprit Gorinchem en afrit Rotterdam, en de traverse via de tunnel naar de
Nijverwaard: dit is nog niet volledig uitgevoerd. De verkeersremmende hobbels die daar nog
gemaakt moeten worden, komen er zeker in, in combinatie met de komst van een asfaltploeg die
nu in Sliedrecht Oost aan het werk is. De markering is vast vooruit gemaakt. De verkeersremmende
maatregelen in West zullen binnen niet al te lange tijd zijn aangebracht. Morgenochtend hoor ik daar
meer over. We beogen daar een zo veilig mogelijke situatie voor het verkeer. Ik verwacht dat dat
op zeer korte termijn gaat gebeuren, maar ik hoor morgen de planning, en dan hoor ik ook of het
aansluitend gebeurt.
de heer van der Mark Dus u dringt er op aan dat het aansluitend gebeurt?
wethouder van de Ven Ja, dat is de uitdrukkelijke wens. Vanmiddag heb ik gevraagd: wanneer doen
jullie dat? Wij willen dat het zo snel mogelijk gebeurt, want dat was de afspraak. Op die vraag krijg ik
morgenochtend antwoord. De planning zoals die nu is aangegeven is uiterst reëel. Stel dat in het
najaar de werkzaamheden in West door allerlei omstandigheden nog niet zover voltooid zijn dat de
oprit bij de Stationsweg er nog niet uit zou kunnen, dan zou ons dat onevenredig in onze belangen
schaden, en dan zullen we daar ruim voor die tijd met Rijkswaterstaat over spreken.

de heer van der Mark Ik neem aan dat er in het maximaal haalbare resultaat dat vandaag voorligt,
mogelijkheden zijn om daar rek in te krijgen. Heeft Rijkswaterstaat toegezegd dat er rek in zit?
Want enkel de opmerking "dan gaan we weer om de tafel" is niet voldoende; dan kunnen we beter
deze zinnen schrappen.
de heer Venis Wellicht, voorzitter, is er sprake van enige verwarring, maar in het raadsvoorstel
gedateerd 21 februari 2003, staat op pag. 5 aangegeven dat de werkzaamheden ter verbetering
van de verkeersveiligheid op de route Crayestein-Nijverwaard in februari 2003 worden uitgevoerd.
Met andere woorden: Rijkswaterstaat, danwel u, danwel uw medewerkers zijn niet in staat een
planning van langer dan een week te overzien in het kader van dit voorstel.
wethouder van de Ven Dat heeft te maken met een dag of tien vorst, waardoor geen wegenverf kon
worden aangebracht. Dat is de reden van het uitstel.
de heer Venis Voorzitter, pas dan, als je dat weet, je raadsvoorstel aan, en zeg dat dat het geval is.
Als het gaat om zo'n cruciale zaak waarvan we zo langzamerhand wel mogen veronderstellen dat
de wethouder ook doorkrijgt hoe cruciaal het is.
wethouder van de Ven Daar mag u van overtuigd zijn, dat hij zeer wel beseft waar het hier om gaat.
De periode van een dag of tien vorst hadden we ook niet voorzien, en zo kan dat nu eenmaal
gebeuren.
de heer Venis Ik neem 21 februari. Tien dagen erbij is 31 februari. Op welke kalender je ook kijkt, 31
februari komt nooit voor.
wethouder van de Ven Daar nemen we dan kennis van. De onderhandelingen met Rijkswaterstaat
zullen nauwgezet en met grotere regelmaat dan voorheen gebeuren. We zullen per maand met
elkaar overleggen hoe zaken ervoor staan, hoe planningen lopen, en ik zal u daarvan in de
commissievergaderingen van op de hoogte houden. We wachten dus niet af tot na de
zomervakantie om te zien hoe de zaken ervoor staan. Wat betreft de planning die we u op 2 juli
voorleggen en die vooral over de interne wegenstructuur van Sliedrecht zal gaan, de aanleg van de
rotondes, daar moeten we ons heel stevig op beraden. We hebben daar even tijd voor nodig om dat
goed te plannen. Daar staat ook in wat er nog moet worden uitgevoerd in Sliedrecht, met name ook
op de Stationsweg.
de heer Visser Ik vind dat wel rijkelijk laat, zo vlak voor de vakantie. Als we het dan ergens niet mee
eens zijn, ja, dan gaan we weer weg. Ik zou die planning liever in juni zien. Kan dat?
wethouder van de Ven Nou, we hebben nogal wat onderzoek te verrichten. Er zijn nogal wat
mensen bij betrokken. Stel dat u vanavond accoord gaat met het voorstel, dan zullen wij morgen
verdergaan met de uitwerking om te zien hoe we deze planning zo strak en zo goed mogelijk
kunnen presenteren, want het houdt nogal wat in. Als je daar in de zomerperiode van 2004 daar al
die werkzaamheden wilt uitvoeren, moet je van te voren daar heel wat voor regelen. Dat voldragen
verhaal willen wij u op 2 juli kunnen voorleggen. U hebt op dat moment volop gelegenheid om daar
commentaar op te geven. Stel dat het zou lukken om die planning een maand eerder te geven, dan
willen we dat best graag, maar op dit moment kan ik u dat niet toezeggen. Dat heeft te maken met
de beschikbare tijd van de mensen die hier aan moeten meewerken. Dan de besluitvorming zoals het
college die destijds op 30 mei 2000 heeft gepleegd, waar de heer Venis over spreekt. Toentertijd
hebben we op basis van de adviezen die toen voorlagen, als college geoordeeld, op basis van het
cijfermateriaal en de rapporten, dat we dit zo konden besluiten, en op 5 juni 2000 aan de commissie
hebben gecommuniceerd. Daarnaast hebben wij u als commissie, want het is niet zo uit de lucht
komen vallen, voortdurend op schrift geïnformeerd over de stand van zaken en de werkzaamheden.
Zo is ook op 5 juni op schrift uitgereikt een planning van de werkzaamheden zoals ze er op dat
moment voorstonden.
de heer Venis Voorzitter, dat mag dan allemaal zo zijn, alleen die stukken zijn dus niet in het archief
terug te vinden. Dus een raadslid dat later binnenstapt kan die stukken niet vinden. Vervolgens is het
zo dat u tegen ons zegt: en dus had je het maar moeten begrijpen. In de raadsvergadering en in de
begrotingsbehandeling hebben we aan u gevraagd of er andere afspraken gemaakt zijn. U, die die
papieren zelf heeft uitgereikt, kon zich dat tot drie keer toe niet herinneren. U vraagt nu van
raadsleden zich dat wel te herinneren. Dat is toch geen eerlijke vergelijking?
wethouder van de Ven Op 12 november heb ik mij vergist in de stand van zaken; dat heb ik in
dezelfde vergadering toegegeven.

de heer Venis Pas na drie keer vragen en drie keer ontkennen, en na een schorsing kwam u pas met
de mededeling 'ik heb me vergist'.
wethouder van de Ven Ik heb me vergist, ja. Dat heb ik spontaan gezegd, dat dat het geval is.
de heer Venis Voorzitter, na een schorsing 'spontaan'?
wethouder van de Ven Ja, ik ben er toen op gewezen dat ik mij vergist heb, en dat heb ik ingezien.
Dat heb ik ook aan uw raad verteld.
de voorzitter Ik denk dat duidelijk is dat u daaromtrent uw excuus heeft aangeboden. Punt.
wethouder van de Ven Overigens hebben wij op 5 juni 2000 aan de commissie verteld wat de stand
van zaken was, mede naar aanleiding van dat raadsbesluit. U hebt mij toen ook nog gevraagd: had
het niet beter geweest om daar een raadsbesluit over te nemen. Achteraf gezien zou dat wel eens
wijzer kunnen zijn geweest, maar goed, het is toen gewoon niet gebeurd. De commissie is
geïnformeerd op schrift, en als u de notulen van 5 juni 2000 er op naslaat, dan kunt u zien dat er wel
over het onderwerp gesproken is en dat er een nieuwe planning is uitgereikt, waarin die data zijn
genoemd. Dan het overleg waar u uw motie over indient, het overleg van 7 februari. U moet
beseffen dat wat op 27 januari bij motie is neergelegd, een enorme zaak voor mij betekent. Dat was
nogal wat, wat er aan mij werd gevraagd.
de heer Venis Jazeker, daarom heeft Leefbaar Sliedrecht hem ook mede ondertekend.
wethouder van de Ven Ik heb in de loop van die week, na zeer intensief overleg, waarvoor veel
mensen tijd hebben moeten vrijmaken en waardoor we ander werk moesten opschuiven, bedacht
dat ik het voor mezelf aangenaam zou vinden als ik de stand van zaken die ik op dat moment had,
kon toetsen aan de mening van de coalitie, die dit college tenslotte heeft geplaatst.
de heer Venis Dus, wat we nog even veronderstelden, dat u ons misschien vergeten was, dat is niet
zo. U heeft ons bewust niet uitgenodigd.
wethouder van de Ven Dat klopt. Ik heb de coalitie uitgenodigd om datgene wat ik op dat moment
wist, te toetsen. In dat overleg is absoluut geen besluit genomen of wat dan ook. Ik heb enkel de
stand van zaken meegedeeld. Ik meen, meneer Venis, dat dat nu niet bepaald als iets uitzonderlijks
beschouwd moet worden, dat je als wethouder in zo'n situatie verkerend, daar eens even contact
over houdt met je coalitiepartners. Daar heb je naar mijn mening ook een coalitie voor.
de heer Venis Wat is er dan mis met Leefbaar Sliedrecht, voorzitter?
wethouder van de Ven Er is niks mis met uw partij, meneer Venis, maar u moet daar niets achter
zoeken. Werkelijk niet. Wat u ook vanavond suggereerde, dat daar besluitvorming zou zijn
genomen, dat is pertinent niet aan de orde.
de heer Venis Meneer van de Ven, gelet op het besluit wat straks genomen gaat worden, dat is zo
voorgekookt als maar zijn kan.
wethouder van de Ven Ja, dat kunt u wel vinden, maar...
de heer van der Mark Dat vind ik heel makkelijk, meneer Venis, dat het voorgekookt is. Op bepaalde
dingen kun je natuurlijk gif innemen, dat weet je van te voren. Je kon vanavond aan het begin van
de vergadering al weten hoe elk onderwerp er voor lag, want in de commissie wordt er uitgebreid
gesproken, en in de wandelgangen ook. Als ik snel tel, weet ik ongeveer al hoe de verhouding ligt,
laat dat duidelijk zijn. Ik heb in mijn eerste termijn heel duidelijk gemaakt met welke insteek wij op
die vrijdagmiddag naar die vergadering toe zijn gegaan, en ik wil nogmaals zeggen: meneer van de
ven, u hebt ervoor gekozen om met de collegepartijen rond de tafel te gaan zitten, alleen hebben die
collegepartijen die beleving niet gehad, want die uitnodiging was gericht aan een X aantal mensen. Ik
heb me daar niet gerealiseerd, want anders was daar toch op een andere manier door mijn fractie
gesproken. We waren wel gekomen, maar dan hadden we heel nadrukkelijk gezegd: waarom niet?
Ik heb zelfs tijdens die bijeenkomst nog gevraagd: waar is Leefbaar Sliedrecht? Toen is er niet
gezegd: die heb ik niet uitgenodigd. Dat vind ik gewoon hartstikke jammer, want dat is hartstikke
makkelijk scoren voor Leefbaar Sliedrecht. U geeft hen gewoon de mogelijkheid, en daar wordt
dankbaar gebruik van gemaakt.

de heer Venis Daar maak ik bezwaar tegen; het gaat niet om scoren, we hebben juist geprobeerd in
de vorige raadsvergadering om het niet om scoren te laten gaan. We worden nu in een hoek gezet
waar we gewoon niet in willen zitten.
de heer van den Herik De motie lag al klaar voor de wethouder had geantwoord.
de heer Venis Deze motie? Ja, zeker. We hebben er nog een, voor de volgende ronde.
de heer van den Herik Dat is dan ook niet helemaal fideel, want dan moet je eerst de wethouder
antwoord laten geven.
de heer Venis Kom nou toch. De motie van de PvdA was al ingediend. Kom, meneer van den Herik,
daar gaan we het toch niet over hebben, he?
de heer van den Herik Daar wou ik het wel even over hebben.
de heer Venis Dit is het spel van: de motie is te vroeg ingediend, dus we gaan hem niet steunen.
de heer van der Mark Het gaat over dat u in onze richting zegt dat bepaalde dingen voorgekookt
zijn...
de heer Visser Kunnen we het over de inhoud gaan hebben?
de voorzitter Ik constateer dat u voldoende gedachten heeft gevormd over de wijze van bespreking,
de wijze waarop de wethouder dat ingestoken heeft, en dat u gelegenheid heeft gehad om zich
daaromtrent te uiten. Verder valt u in herhaling; ik hoor de heer Venis al een paar keer zeggen: het
is mij helder.
de heer Venis Wat ik heel graag zou willen weten is of de heer van den Herik dan aan zou kunnen
geven welke punten in deze motie in strijd zijn met de waarheid, en waarom hij niet ingediend kan
worden.
de heer van den Herik Ik zal straks aangeven waarom ik er tegen ben; dat is iets heel anders.
de voorzitter Ik geef de wethouder de gelegenheid om zijn betoog af te ronden.
wethouder van de Ven Ik heb er niet zoveel meer over te zeggen, voorzitter. Als u met de motie
afkeurt dat ik overleg heb gevoerd met een aantal mensen die tot mijn coalitie behoren, dan vind ik
deze motie niet op zijn plaats.
de voorzitter Tweede termijn. U kunt daarin desgewenst nog een reactie geven op de motie die is
ingediend. Of u moet de gelegenheid willen hebben om fractieberaad te voeren?
de heer van Meeuwen Voorzitter, ik zou willen voorstellen om een inhoudelijke tweede ronde te
doen zodat alles op tafel ligt, en daarna zou ik graag even willen schorsen.
de heer Venis Voorzitter, ik heb bij aanvang van mijn eerste termijn aangekondigd dat deze motie
zou komen. We hebben hem ingediend en we hebben u verzocht hem in stemming te brengen,
zodat het in de tweede ronde, wat ons betreft, meneer Visser, over de inhoud kan gaan.
de heer van Meeuwen Ik maak daar bezwaar tegen, voorzitter. Volgens mij is het vergadertechnisch
altijd zo dat je moties naar aanleiding van een onderwerp allemaal op tafel krijgt, vervolgens het
onderwerp uitspreekt en bespreekt, dan de moties in stemming brengt en daarna het raadsvoorstel.
Ik maak er bezwaar tegen om nu eerst over deze motie te gaan stemmen, en vervolgens de
discussie voort te gaan zetten. Daar heb ik bezwaar tegen.
de voorzitter Dat laat ik even opzoeken. Het is voor mij ook nieuw dat halverwege een bespreking
een motie in stemming zou moeten worden gebracht. Ik ben in ieder geval gewend om pas tot
stemming over te gaan nadat de discussie in zijn geheel is gevoerd.
de heer Venis Ja, voorzitter, dat is wel zo, maar in de vorige raadsvergadering is al aangegeven door
meneer van Meeuwen dat je de zaak en de procedure moet scheiden. Datzelfde pleidooi krijg ik van
de heer Visser, die zegt: kunnen we het nu nog eens een keertje over de zaak hebben? Dat willen

we heel graag, maar dan willen we graag dit afgehandeld hebben. Dat is toch te begrijpen?
de heer van Meeuwen Ik vind het hele slimme redenaties, maar ik ga hier niet mee.
de voorzitter Gezien het feit dat dit niet zo vaak voorkomt is het toch goed om even te kijken wat
er in het reglement van orde staat. Daar staat bij artikel 29, lid 4: indien aangaande een aanhangig
voorstel een motie is ingediend wordt eerst over het voorstel gestemd en vervolgens over de motie.
Dit in tegenstelling tot het amendement, waar je eerst over stemt, en dan pas over het voorstel. Ik
vind dat ik uw voorstel niet kan honoreren. Tweede termijn.
de heer Venis Het resultaat van de besprekingen met Rijkswaterstaat staat klip en klaar in het
voorstel. De afrit Rotterdam en de oprit Gorinchem gaan er eind maart 2003 uit. De noordelijke oprit
Rotterdam en de afrit Gorinchem blijven nog open tot het najaar 2003. Daarvoor gelden dan drie
voorwaarden. De tunnelbak Parallelweg zuidzijde en de duiker op de A15 zijn gereed, en de oprit
richting Rotterdam bij de afslag Wijngaarden is ook gereed. Op zich is dit een redelijk resultaat, en
sluit het voor een groot deel aan bij de motie die daarover de vorige keer is aangenomen. Leefbaar
Sliedrecht ging het daarbij om twee dingen. Je moet goed ons dorp in en uit kunnen met de auto, en
de veiligheid van het langzame verkeer, en daar reken ik dan voor het gemak fietsers en
bromfietsers onder, moet bij de onderdoorgang onder het spoor aan de noordzijde van de A15,
voldoende gewaarborgd zijn. Daarbij is punt B. voor ons van zwaarwegender belang, maar die twee
dingen zijn niet los van elkaar te zien. We denken dat de voorgestelde oplossing het inderdaad
mogelijk maakt om met de auto gemakkelijker ons dorp in te komen. Dat betekent wel een
toename van verkeer op de Thorbeckelaan en de Crayesteinweg, en dat was eigenlijk niet de
bedoeling van de oorspronkelijke bedenkers van het VCP. Maar die bedoeling dat het verkeer
afgewikkeld zou worden over de Sportlaan en de Parallelweg, die bedoeling schijnt inmiddels al lang
vergeten. Voor de veiligheid van het langzame verkeer is het voorstel echter geen oplossing. De
smalle spooronderdoorgang krijgt te maken met een toename van verkeer, en dan in het bijzonder
het verkeer dat bij Wijngaarden van de A15 af komt omdat ze er centraal niet meer af kunnen. Dat
zal betekenen dat het aantal personenauto's toe zal nemen. Maar ook het aantal vrachtwagens dat
zich door die doorgang zal wurmen. Leefbaar Sliedrecht hoeft niemand in deze raad er op te wijzen
dat een groot aantal ongevallen met dodelijke afloop wordt geregistreerd wanneer het gaat om
conflicten tussen vrachtverkeer en fietsers en bromfietsers. De toename van het vrachtverkeer in
dat tunneltje heeft twee oorzaken. Vrachtwagens die nu vanuit Rotterdam de Stationsweg gebruiken
om naar de Nijverwaard te gaan, gaan er nu bij Wijngaarden af, en zullen echt niet via de
Crayesteinweg of via de dijk richting de Stationsweg rijden, om dan de Nijverwaard op te gaan.
Datzelfde geldt voor het vrachtverkeer richting Kerkerak en de bevoorrading van de Kerkbuurt. Ook
deze vrachtwagens gaan via de Nijverwaard. Waarom? Nou, de Crayestein is gesloten voor
vrachtverkeer anders dan bestemmingsverkeer, en de Baanhoek is aan de westzijde van de
spoorbrug tot aan de Hervormde Kerk een 30 km zone. Vanwege de eigen redenering van het
college voor de Kerkstraat is dit dus ongeschikt voor vrachtverkeer. Nog even terughalend wat de
eigen redenering was: Leefbaar Sliedrecht en de PvdA hebben er voor gepleit bij het verkeersplan om
de Kerkstraat, Langeveld en Merwestraat in te richten als 30 km zone. Dat kon niet omdat een
dergelijke zone belemmerend werkt voor vrachtverkeer. Kortom, al het vrachtverkeer van
Kerkerak, Nijverwaard, centrum zal dus door het nauwe tunneltje gaan. Een oplossing voor het
probleem van het langzaam verkeer ontstaat pas als de langzame verkeersdeelnemers niet langer
gebruik hoeven te maken van het krappe tunneltje, maar via de tunnelbak in de Parallelweg kunnen.
We zijn het er met elkaar raadsbreed over eens dat de Parallelweg een gevaarlijke weg voor het
langzaam verkeer. We hebben immers ook raadsbreed medewerking verleend aan de aanleg van
een vrijliggend fietspad langs deze drukke weg. Juist op het punt waar al het verkeer samenkomt
zouden we voor een periode van zeker een half jaar de langzame verkeersdeelnemers aan alle
gevaren bloot stellen. Leefbaar Sliedrecht wijst dit af. Een tweede zorgpunt voor wat betreft de
interne verkeersafwikkeling is de aan te leggen rotonde bij de kruising Stationsweg/Parallelweg en
Stationsplein. In de huidige situatie heeft het verkeer dat komt van de Nijverwaard of richting
Nijverwaard rijdt, voorrang boven het verkeer van het Stationsplein. Uit die richting komt echter ook
steeds meer verkeer. Nu een toename te voorzien is van het verkeer dat vanuit de Nijverwaard naar
het centrum gaat, dus de Stationsweg op zal rijden, meer verkeer vanwege de afsluiting van de afrit
centrum, is te verwachten dat de rij voor het station zal groeien. En dus gaan verkeersdeelnemers
andere routes dwars door het dorp zoeken. Leefbaar Sliedrecht pleit er daarom voor deze rotonde
met de grootst mogelijke spoed aan te leggen, zodat, als uw voorstel over het afsluiten van de
zuidelijke afrit onverhoopt wordt aangenomen, er zo kort mogelijk daarna het verkeer via een
rotonde kan worden afgewikkeld. Beter is het zelfs om een rotonde aan te leggen zolang alle op- en
afritten van de Stationsweg er nog zijn. De verkeersdeelnemers hoeven dan immers niet alleen via
het Stationsplein of dwars door het dorp. Samenvattend vindt de fractie van Leefbaar Sliedrecht dat
een verdienstelijke poging is gedaan om te redden wat er te redden valt. Helaas is het eindresultaat

voor onze fractie niet voldoende. We zullen pas instemmen met het voorstel als zowel de zuidelijke
op- en afritten als de noordelijke in stand worden gehouden tot het moment dat de fietsers en de
brommers veilig door de tunnelbak in de Parallelweg kunnen, en ze ook verboden worden om de
westelijke Parallelweg te gebruiken -zie de brief van de winkeliersvereniging met deze suggestie- en
de toerit Rotterdam van de aansluiting Sliedrecht-West / Wijngaarden gebruikt kan worden zonder
dat er filevorming op het Sliedrechtse wegennet gaat ontstaan. Voorzitter, natuurlijk heeft
Rijkswaterstaat haast. Maar we hebben de afgelopen weken in de pers ook kunnen lezen dat er
sprake is van een uitgavenstop, en dat de directies eerst zicht moeten geven op aangegane
verplichtingen. Met die wetenschap is Rijkswaterstaat misschien helemaal niet zo ongelukkig als zij
de centen voor Sliedrecht-Centrum nog even in de zak kunnen houden. En nu kom ik in een heftig
dilemma, want ik heb een motie, maar ik heb net gehoord dat ik die pas in mag dienen als de
wethouder heeft gereageerd. Wat zegt het reglement van orde daarover?
de voorzitter Daar zegt het reglement niets over, maar het zou natuurlijk betamelijk zijn als u de
wethouder de gelegenheid geeft om op het gesprokene te reageren voordat u uw standpunt heeft
bepaald.
de heer Venis Maar spreken we dan ook af dat dat in het vervolg altijd zo gaat? Dat de wethouder in
het vervolg altijd eerst gaat antwoorden, en dat daarna pas moties mogen worden ingediend? Dan
vind ik het goed.
de voorzitter Als u van te voren weet dat de wethouder een antwoord geeft dat u niet wenst, dan
zou ik met u mee kunnen voelen. Maar ik vind dat u eigenlijk zo'n vraag niet zou mogen stellen als u
uzelf ook serieus neemt en een serieus antwoord van de wethouder verwacht, en dat kun je pas
beoordelen op het moment dat hij het antwoord heeft gegeven.
de heer Venis Voorzitter, het is compleet nieuw. Alle moties zijn tot nu toe eerder ingediend dan dat
de wethouder heeft geantwoord.
de heer van der Mark In de tweede termijn van de heer Venis kan hij toch gewoon zijn motie
voorlezen? Dat hebben we toch net bij de Elzenhof ook gehad. Ik ben niet zo precies, hoor, in die
dingen. Normaliter kun je in de tweede termijn een motie aangeven. Als u hem voorleest, kan de
wethouder er toch op reageren?
de voorzitter Ik stel voor dat u de motie gewoon voorleest.
MOTIE beoordeling van de resultaten van het overleg met Rijkswaterstaat.
De raad van de gemeente Sliedrecht in vergadering bijeen op 3 maart 2003,
kennis genomen hebbend van het voorstel van het college van B&W met betrekking tot de
beoordeling van de resultaten van het overleg met Rijkswaterstaat, naar aanleiding van de
motie van 27 januari 2003 over de op- en afritten Rijksweg A15, inclusief de interne
verkeersafwikkeling;
Constaterende dat:
volgens het voorstel sprake is van een maximaal haalbaar resultaat;
Overwegende dat:
sprake lijkt van een verantwoorde afwikkeling van het gemotoriseerd verkeer;
spijtig genoeg de kwetsbare verkeersdeelnemers (vooral fietsers en bromfietsers) nog
gedurende zeker een 1/2 jaar zullen zijn blootgesteld aan een toename van in het bijzonder
het vrachtverkeer op de route tussen de spoorwegonderdoorgang aan de noordzijde van de
A15 en die aan de zuidzijde van de A15
Spreekt uit, dat:
de op-en afritten zowel aan de noordelijke als aan de zuidelijke zijde van de A15 ter hoogte
van de Stationsweg open dienen te blijven tot het moment dat fietsers en bromfietsers veilig

door de tunnelbak in de Parallelweg-zuid kunnen;
de toerit Rotterdam van de aansluiting Sliedrecht-West/Wijngaarden op adequaat niveau is.
Het realiseren van de duiker in de A15 op de gemeentegrens met Papendrecht is daarbij
voorwaarde;
een versnelde aanleg van de rotonde op kruising Stationsplein, Stationsweg, Parallelweg-zuid
noodzakelijk is voor de centrale op-en afritten komen te vervallen en
Draagt het college van B&W op
deze uitspraken, waar van toepassing, te communiceren met Rijkswaterstaat dan wel tot
snelle voorbereiding en uitvoering te komen.
En gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ondertekend door de leden van de fractie van Leefbaar Sliedrecht.
de voorzitter Ik stel voor dat de wethouder inhoudelijk op uw opmerkingen ingaat.
wethouder van de Ven De tunnel aan de noordzijde die smal is. De tunnel heeft een netto
wegbreedte van zes meter. Aan weerszijden van die zes meter is nog een opstaande rand, die
ongeveer een meter breed is, zodat de hele tunnel bruto een breedte heeft van bijna 8 meter. Maar
door die netto zes meter, waarvan ook nog een deel als fietssuggestiestrook beschilderd is, daar
moeten de fietsers gedurende de tijd dat de tunnelbak aan de oostzijde nog niet klaar is, gebruik van
maken, en dat zal in ieder geval zijn tot april 2004. Dat klopt. Het aantal fietsers dat geteld is in de
afgelopen weken is ongeveer 134 stuks in de ochtendspits en 92 fietsers in de namiddag. Die fietsers
passeren daar met grote groepen de tunnel. Je ziet ook dat de automobilisten en het aanwezige
vrachtverkeer wel degelijk sterk rekening houden met de daar aanwezige fietsers. Overigens, als je
de vraag stelt "is het daar dan wel veilig genoeg, gelet op de aanwezige wegbreedte", kun je stellen
dat de situatie daar niet bepaald optimaal is. Dat is zo. Maar gelet op de ervaringen tot nu toe mag
je ervan uit gaan dat er tussen nu en het volgende moment dat de tunnelbak aan de oostzijde
gereed is, dat het daar redelijkerwijs goed zal verlopen. De weg Crayestein is nu nog een weg die
voor het vrachtverkeer gesloten is. Uiteindelijk zal die weg, zoals het hoofdwegenstructuurplan dat
aangeeft en wat uw raad in januari 1992 heeft aangenomen, voor alle verkeer opengesteld worden.
Zodra de aansluitingen west en oost gereed zijn zal voor die tijd een procedure in werking gesteld
worden om het vrachtverkeer ook weer op de weg Crayestein toe te laten. Zo is die weg qua
breedte en qua modellering ingericht. De T-kruising aan de noordzijde van de Stationsweg is een niet
al te gelukkige kruising, waarbij je, gelet op de hoeveelheden verkeer die daar thans passeert, zou
kunnen zeggen: had dat niet andersom moeten zijn. Je kunt overwegen, zoals de heer Venis
voorstelt, om daar eerder een rotonde aan te leggen. Dat wordt ons door de verkeerskundige ten
sterkste afgeraden, omdat we daarmee uitermate sterk bevorderen dat ons interne wegennet nog
meer gebruikt zal worden door automobilisten die op de A15 thuis horen. Je ziet dat het verkeer bij
Oost van de A15 af gaat bij file, en weer invoegen bij West. Voor de opstoppingen die met name 's
middags ontstaan bij het station, hebben wij gedacht over bijvoorbeeld een tijdelijke
verkeersregelinstallatie. Ik ga niet over de budgetten van Rijkswaterstaat, maar het is mij wel
bekend dat het budget dat gepland is voor deze werkzaamheden, niet in gevaar is. De aansluiting
Stationsweg: het is werkelijk zo dat wat in het raadsvoorstel staat, het maximaal haalbare is. De
zuidzijde zal afgesloten moeten worden omdat er een voorbelasting moet worden aangebracht,
zodat het viaduct op tijd vervangen kan worden. Zou je de zuidzijde openhouden, dan zou je het
werk zodanig vertragen dat de wegbeheerder daar absoluut niet mee kan instemmen. Tot zover de
beantwoording van de vragen die door de heer Venis zijn gesteld.
de voorzitter Ik schors de vergadering op verzoek van de heer van Meeuwen gedurende tien
minuten.
de voorzitter Ik heropen de vergadering. Het college raadt de ingediende moties af. Wij menen het
maximale gedaan te hebben; de wethouder heeft toegelicht hoe hij tot bepaalde situaties is
gekomen, tot overleg. Daar kunt u het natuurlijk niet mee eens zijn, maar de opmerking van de
wethouder is voor het college in ieder geval geen aanleiding geweest om te twijfelen aan zijn inzet,
en daarom heeft het college er geen behoefte aan om daar verder een mening over te hebben. Met
andere woorden: wij ontraden u beide moties. Ik geef de heer van Meeuwen als eerste het woord.
We behandelen eerst het raadsvoorstel en dan de moties; zo staat het in het reglement van orde.
de heer van Meeuwen We kunnen instemmen met het raadsvoorstel. Ten aanzien van de moties

wilden wij graag het volgende opmerken. Kijk, het is altijd heel gemakkelijk om te zeggen, ik ben het
er niet mee eens. Maar wij willen dan ook graag aangeven waarom niet. Ik begin met de motie van
afkeuring. Waarom zijn wij het daar niet mee eens? Wij hebben de verdediging van wethouder van
de Ven ten aanzien van deze motie aangehoord, en we denken dat hij wel een forse inschattingsfout
heeft gemaakt door te handelen zoals hij gehandeld heeft, en dan bedoelen we de bewuste
bijeenkomst met de coalitiepartners. Je kunt die dingen in politiek opzicht best wel begrijpen, maar
gezien de importantie van het vraagstuk, gezien ook wat er aan vooraf is gegaan, gezien ook de
houding van de fractie van Leefbaar Sliedrecht ten aanzien van dit standpunt, zou je kunnen zeggen:
dat had hij anders kunnen en moeten doen. Maar om daar de zaak nu zo voor uit te vergroten dat
je daar een motie van afkeuring aan vastplakt, dat gaat ons echt te ver. Als je de zaak van de
andere kant bekijkt: de wethouder en het college hebben heel veel inspanningen verricht om snel tot
resultaten te komen; dan kun je je ook iets voorstellen bij dat hij daarover feedback vraagt.
Nogmaals, het had anders gekund, en het was ook beter geweest als het anders gegaan was, maar
dat is voor ons een reden om die motie niet te steunen.
de heer Venis Meneer van Meeuwen, u zegt nu: achteraf was het beter geweest als de wethouder
zich anders had opgesteld. Dat waren uw woorden, he? Maar dat waren exact dezelfde woorden die
u zei in de vorige vergadering, toen het er om ging of een raadsvoorstel zo maar door het college
gedaan kon worden. Toen zei u ook al: achteraf had u dat anders moeten doen. Wanneer vindt u nu
dat, achteraf beoordelend, een politiek bestuurder met de nodige ervaring, gewoon afgerekend kan
worden op de dingen die hij doet?
de heer Van Meeuwen Dat vind ik vooral liggen aan de importantie die gelegd wordt op zo'n feit. Ik
vind dat Leefbaar Sliedrecht wel heel veel gewicht legt op dit soort zaken. Dan vereng je dus de
zaken op een enkel aspect, en daar hebben wij wat moeite mee. Dat hij gehandeld heeft zoals hij
hier gehandeld heeft, vinden wij op zich niet verkeerd.
de heer Venis Meneer van Meeuwen, dat betekent dus dat u het goed vindt dat een wethouder
zonder een hernieuwd raadsbesluit, de zaken anders afspreekt dan is afgesproken met de raad.
Vervolgens vindt u het ook goed dat een wethouder, daartoe uitgenodigd, tot drie keer toe ontkent
dat hij dat heeft gedaan, en pas na een schorsing spontaan zegt: ik heb me vergist. De derde
gebeurtenis is dat er vervolgens dan een overeenkomst wordt belegd waarvoor Leefbaar Sliedrecht,
die zich tot dat moment volstrekt loyaal heeft opgesteld in het kader van het hele raadsproces,
gewoon niet uitgenodigd wordt. Drie keer op een rij. U zegt gewoon dat hij het beter anders had
kunnen doen.
de heer Van Meeuwen Het is maar net wat voor gewicht u hier aan hangt. Als het gaat over dat hij
zich dat tot drie maal toe op dat moment niet herinnert, dat vind ik heel menselijk. Als hij dan daarna
na overleg met ambtenaren tot een andere conclusie komt, dan vind ik dat ook heel menselijk, maar
ook heel eerlijk dat hij dan gewoon zegt: ik heb me vergist. Is dat dan het feit waar we elkaar op
moeten afrekenen? Als hij dat gezegd heeft, is dat voor ons voldoende, maar voor u niet, want u
gaat door. U blijft zuigen. U blijft maar doorgaan, ook vanavond weer.
de heer Venis Daar maak ik ernstig bezwaar tegen. Ik blijf niet zuigen, ik geef alleen maar aan dat tot
drie keer toe op een rij wethouder van de Ven gewoon in procedurele zin de plank mis slaat. Als u
dat goed vindt, dan kan ik dat, als architect van dit college, dat kan ik me voorstellen dat u dat goed
vindt, maar u moet niet in de richting van Leefbaar Sliedrecht gaan zeggen van, dit is zuigen. U zou
het op precies dezelfde manier doen, als u zich aangetast zou voelen, zoals Leefbaar Sliedrecht zich
nu voelt door de manier waarop het is gegaan.
de heer van Meeuwen De tweede motie, daarvan vinden wij dat er een aantal dingen wat vermengd
wordt. De overleggen met Rijkswaterstaat over de op-en afritten, dat zijn de afspraken. In deze
motie staan zeker een aantal behartenswaardige zaken, die wel vooral over de interne afwikkelingen
van het verkeer gaan. Als je de motie goed leest, en je zou hem aannemen, dan zetten we ons
weer behoorlijk klemvast naar Rijkswaterstaat toe. Dan hebben we een groot probleem, denk ik.
Onze fractie is er echt van overtuigd dat wethouder van de Ven, maar ook het college, het maximale
heeft kunnen bereiken. Daar gaan wij echt van uit, dat is gewoon een feit voor ons. Door deze motie
aan te nemen zou je ons en de hele raad weer vastzetten.
de heer van der Mark Allereerst wil ik een uitspraak doen over het agendapunt, zoals de beoordeling
van het resultaat van het overleg. U schrijft: dit is het maximaal haalbare. Wij hebben het idee dat er
misschien meer uit te halen zou zijn geweest. Wij denken dat het allemaal krap in elkaar zit.
(interruptie) Waar baseert u dat op?

de heer van der Mark Dat is een gevoel. Ik denk dat ook bij de vorige vergadering heel veel dingen
gebaseerd waren op gevoel. Als je de getallen hoort die wethouder van de Ven noemt, bijvoorbeeld
134 en 92, en je gaat terug in het verleden; daar zullen destijds wel vrij veel fietsers doorheen
gegaan zijn. Misschien hetzelfde aantal, misschien nog wel wat meer. Het vrachtverkeer zal
waarschijnlijk wat minder geweest zijn. Ik woon twaalf jaar in Sliedrecht. Mij is niet duidelijk dat in
het smalle tunneltje erg veel ongelukken gebeurd zijn, de afgelopen jaren. Waarom niet? Omdat
iedereen daar heel erg voorzichtig rijdt, in ieder geval diegenen die daar bekend zijn. Wat wij wel
graag willen, aanvullend, is dat voor nieuwe gebruikers van die tunnel aangegeven wordt dat die
vreselijk smal is. Misschien is daar een verkeersbord voor, en anders zou er iets ontwikkeld moeten
worden. Met betrekking tot de interne verkeerssituatie: 2 juli vinden wij rijkelijk laat. Wij willen er
toch nadrukkelijk op aandringen om die 2 juli naar voren te halen, naar de raad van eind mei, of de
commissie van juni, maar dat dan de zaken wel rond zijn. Als het in juli komt, dan hoeft er maar iets
tussen te komen of het is al september voor we er weer over gaan praten. Dat willen wij er heel
nadrukkelijk nog naast leggen. Wij denken dat u echt hard heeft gewerkt de afgelopen periode, maar
wij verzoeken u wel om dat harde werken de komende tijd ook voort te zetten. Blijft natuurlijk nog
de vraag: hoeveel rek heeft u met Rijkswaterstaat in dat overleg. Dat zijn mitsen en maren. Wij
moeten als fractie in ieder geval constateren dat u uw best gedaan heeft, en dat we redelijk tevreden
zijn. We moesten de resultaten beoordelen, ook van het overleg met Rijkswaterstaat. Wij zijn
redelijk tevreden; we geven het voordeel van de twijfel, en we gaan accoord met het voorstel. Met
betrekking tot de eerste motie heb ik in de eerste termijn mijn verontwaardiging al uitgesproken. Ik
vind dat die verontwaardiging, namens mijn fractie uitgesproken, voldoende is. Dat betekent dat mijn
fractie niet voor de motie die ingeleverd is bij de eerste termijn, zal stemmen. De uitleg die
wethouder van de Ven gaf met betrekking tot het derde aandachtstreepje met betrekking tot motie
twee, versnelde aanleg van de rotonde op kruising Stationsplein - Stationsweg - Parallelweg-zuid,
het verhaal dat dat het sluipverkeer zou doen toenemen, dat heb ik via andere bronnen ook
vernomen. Mijn fractie wil, onder andere op grond van dat derde aandachtspunt, ook deze motie
afwijzen.
de heer Van Dijk Het voorstel is accoord voor ons, ik had dat al duidelijk medegedeeld. Er wordt in
de eerste twee aandachtstreepjes van de motie gesproken over B&W, en bij de derde en de vierde
over de wethouder. Bij het eerste streepje zou eigenlijk moeten staan dat de B&W beslissing
genomen werd pas nadat de commissie geïnformeerd was. Dat is een stukje waarheidsvinding wat
daar ontbreekt. Verder is het duidelijk dat wij deze motie afwijzen. De andere motie begint ermee
dat dat het maximaal haalbare resultaat is; prima. Als je je dat dan realiseert, en dat doen wij, dan
denk ik dus niet dat je dan nog iets anders kunt realiseren, ook al zouden een half jaar lang
kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals het daar staat, in een lastige situatie verkeren. Als dit het
maximaal haalbare is, en daar ben ik van overtuigd, dan kunnen we er helaas niks aan veranderen.
Als je flink bent ga je voor 10.000,- euro Rijkswaterstaat aanspreken in een procedure waar je toch
niets mee bereikt. Dus de tweede motie wijzen wij ook af.
de heer van den Herik Wij moeten eerst het voorstel beoordelen. Dan is het waarschijnlijk zo dat
daaruit kan worden afgeleid wat ons oordeel over de moties is. Ik stel het zo, omdat helder moet
zijn dat ons nu een oordeel gevraagd wordt over het resultaat wat nu voorligt. Dat is verwoord in
het raadsvoorstel, maar ik wil daar zeker bij betrekken de brief van Rijkswaterstaat, die trouwens
voor een groot deel is overgenomen in dit raadsvoorstel. Wij achten wat nu voorligt datgene waar
we het op dit moment mee moeten doen. Een beter resultaat op deze termijn is dus niet haalbaar.
Dat is de overtuiging die wij hebben. Ik kom bij de moties. Wij zijn kritisch over het optreden van de
wethouder op dit dossier. We wegen bepaalde gebeurtenissen in het verleden in meer en meerdere
mate kritisch. Ik heb de bijeenkomst van 7 februari met een bepaalde naïviteit bijgewoond, met het
idee dat ze wilden weten wat ik er van vind. U moet weten dat het niet zo vaak gebeurt dat een
wethouder mij belt met de vraag of ik er ook wat van vind. Wat betreft dit dossier was 7 februari
ook de laatste keer. Dat mag ook duidelijk gesteld worden. We hebben als fractie daar heel
zelfstandig een oordeel over geveld. Vervolgens gaat het er om: als je een motie van afkeuring
steunt, of een ander soort motie die iets zegt over het optreden van een wethouder, dan moet het
steunen van die motie leiden tot een beter resultaat van het onderwerp waar het op dat moment
over gaat. Wij hebben niet de overtuiging dat het steunen van die motie, waar het gaat over het
afkeuren van het optreden van de wethouder, leidt tot een beter resultaat. Dat is voor ons de reden
dat we die motie niet willen steunen. Wat betreft de tweede motie, waar het gelukkig ook nog even
over de zaak gaat, daarvan heb ik al gezegd in mijn bijdrage over het beoordelen van het
voorliggende voorstel, dat ook deze motie er niet toe leidt dat het resultaat beter wordt. Zeker zal
het niet de snelheid van handelen bevorderen, wat leidt tot een nog langere onzekerheid over
datgene wat moet gaan gebeuren, naar ons oordeel. Er zullen allerlei andere data, ook voor interne
verkeersontwikkeling, alleen maar naar voren opschuiven, en zal de overlast op de A15 alleen maar

langer duren. Daarom willen wij het risico van het aannemen van deze motie niet nemen.
de heer Venis Voorzitter, toen ik ooit in een andere functie in deze raad functioneerde, had ik een
collega die me wel eens zei: tel je zegeningen. Laat ik mijn zegeningen van vanavond even tellen.
Het raadsvoorstel zal worden aangenomen in ongewijzigde vorm. De motie van afkeuring zal niet de
meerderheid halen. Het voorstel van Leefbaar Sliedrecht om tot een aangepast raadsvoorstel te
komen, haalt het ook niet. Maar een zegening, voorzitter, kan ik tellen, want ik citeer mezelf dan
nog maar even aan het begin van deze avond. Ik sprak toen over 7 februari. U kunt zich voorstellen,
en meteen daarna werd meneer van den Herik heel boos, hoe ik aan voorspellende waarden kwam,
was zijn opmerking toen. Maar goed, u kunt zich voorstellen dat wij benieuwd zijn wat er daar
besproken is.
de heer van den Herik Ik ben het alweer vergeten, meneer Venis.
de heer Venis We hebben wel een vermoeden. Wij denken namelijk dat we de uitkomst van het
debat van vanavond kunnen voorspellen. Het voorstel van het college zal worden aangenomen. De
blunderende wethouder van de VVD heeft zijn tekstje voor de voorpagina van Het Kompas al
gereed. De raad van Sliedrecht deed een plas, en alles bleef zoals het was. Voorzitter, de fractie van
Leefbaar Sliedrecht handhaaft allebei de moties, en zal tegen het voorstel stemmen zoals uw college
dat aan de raad heeft voorgelegd.
de voorzitter Dames en heren, leden van de raad. Namens het college en in overleg met de
verantwoordelijke wethouder van deze materie, neem ik het op me om tot een laatste
beantwoording te komen van datgene wat u hier heeft geponeerd. U heeft het gehad over de brief
van Rijkswaterstaat en het raadsvoorstel; dat ligt in elkaars verlengde. Ik kan u zeggen dat ik
getracht heb om in de onderhandelingsdelegatie de rol te vervullen van kritische opposant, kritisch
vanwege het feit dat binnen uw raad nogal wat signalen zijn afgegeven om te komen tot een ander
en beter resultaat dan er op tafel lag. Ik heb, zoals dat nogal eens gebruikelijk is, als advocaat van
de duivel daar gezeten en gezegd: dit zijn de gevoelens van de raad in zijn optimale, maximale
scherpte binnen de regels van fatsoenlijk gesprek en onderhandelen. Na afloop vroeg ik me zelfs af
of ik niet op sommige momenten over de schreef gegaan was. Maar ik heb gepoogd om de scherpte
in de onderhandelingen te brengen, om daarmee uw gevoelens te uiten. Ik ben oprecht van
opvatting dat er geen ander resultaat op tafel kan liggen dan in het overleg is besproken, en tot de
mogelijkheden, in alle realiteit, behoort. Er zit nog een aantal onderzoeken aan te komen. Een
onderzoek in het kader van verkeerstellingen dat nog wordt voortgezet; een monitoring; een
onderzoek omtrent de consequenties omtrent de hoofdwegenstructuur, waarbij ik ook het gevoel
had van: geef daar nou wat snelheid aan. Maar ook hieromtrent laat ik me overtuigen door het feit
dat er gesteld wordt: daar hebben we meerdere partijen voor nodig, en sneller; als het kan, kan het,
maar op dit moment ziet het er gewoon naar uit dat het niet kan. Daar zullen we ons gewoon bij
neer moeten leggen. Ik was wel op 7 februari aanwezig. Ik had daar ook bepaalde opvattingen,
maar ik wens niet dat de indruk ontstaat dat daar standpunten zijn bepaald, besluiten zijn genomen.
Er is heel correct informatie over tafel gekomen. Ik wil niemand afvallen, maar wat mij betreft had
iedereen daar gewoon bij kunnen zijn, omdat er geen onvertogen woord is gevallen. Geen besluit is
genomen, geen verkeerde gedachte omtrent dat overleg moet worden post gevat. Kortom, het
college is van opvatting dat het maximale resultaat bij u op tafel ligt, en vanuit die optiek dat ook, en
misschien wel in het bijzonder, de wethouder, getracht heeft om aan al uw wensen te kunnen
voldoen binnen de marges van de onderhandelingen. Het is aan u om daar uiteindelijk een oordeel
over te vellen. Ik stel voor de besprekingen af te ronden en te komen tot stemming over het
voorstel, want ik vermoed dat daar behoefte aan is, en daarna de beide moties in stemming te
brengen. Bij de ene motie gaat het over de handelwijze van de wethouder. De andere motie is
gericht aan het college van B&W, waar van toepassing is te communiceren met Rijkswaterstaat
danwel tot snelle voorbereiding en uitvoering te komen. Ik zou me kunnen voorstellen dat u het niet
nodig acht om tot een hoofdelijke stemming te komen, als u dat wel wenst hoor ik dat. Anders stel
ik u voor om met aantekening van.
de heer Venis Voorzitter, een stemverklaring. De fractie van Leefbaar Sliedrecht wenst op geen
enkele wijze, hoe dan ook, verantwoordelijk te worden geacht voor besluitvorming op de manier
zoals dat nu gaat gebeuren. Ik weet niet of je dan moet kiezen tussen het feit dat je dan weggaat,
en zegt, dan doen we gewoon niet aan die stemming mee, of dat je een dubbel nee laat horen.
Dubbel nee, dat levert ook maar acht stemmen op, dus dat is nog geen meerderheid. Ik denk dat we
in ieder geval heel erg duidelijk willen maken aan de collega-raadsleden en aan uw college, en aan uw
wethouder, dat Leefbaar Sliedrecht niet verantwoordelijk wil zijn voor de chaos die wij verwachten
voor met name het langzame verkeer.

de voorzitter Ik laat u vrij om de keuze te maken hier aanwezig te willen zijn bij deze stemming, of
niet. Als u aan de stemming wenst deel te nemen, dan mag ik denk ik concluderen dat meneer Pauw,
meneer Venis, mevrouw Visser en meneer De Winter tegen dit voorstel stemmen. Mag ik
concluderen dat de overige leden van de raad voor dit voorstel stemmen? Dan concludeer ik af dat
dit voorstel met 15 stemmen voor en 4 stemmen tegen is aanvaard.
Dan de motie omtrent de handelwijze van de wethouder. Mag ik concluderen dat de heren Pauw,
Venis, mevrouw Visser en de heer De Winter voor deze motie van afkeuring zijn, en de overige leden
van de raad tegen? Dan concludeer ik dit af met 4 stemmen voor en 15 stemmen tegen.
Met betrekking tot de inhoudelijke motie gericht aan het college van B&W: mag ik concluderen dat
de heren Pauw, Venis, mevrouw Visser en de heer De Winter voor deze motie van afkeuring zijn, en
de overige leden van de raad tegen? Dan concludeer ik dit af met 4 stemmen voor en 15 stemmen
tegen.
17a.

COMPTABILITEITSBESLUITEN VAN DE MAAND FEBRUARI

portefeuillehouder: H. van Kooten
1.

Als gevolg van ziekte en een vacature is een capaciteitstekort ontstaan bij de afdeling WEZ.
Om de continuïteit te waarborgen zal een tijdelijke kracht in worden gehuurd tot het
moment dat de vacature is vervuld. Voorlopig wordt uitgegaan van een periode van 6
maanden. De kosten worden geraamd op E 70.400,- Dekking bestaat voor E 19.580,- uit
het restant krediet voor implementatie van de subsidieverordening, voor E 6.447,- uit
ontvangen WAO-gelden, voor E 28.833,- uit vacature-gelden en voor E 15.540,- uit een
onttrekking aan de voorziening voor langdurig zieken.

Het saldo van de post voor onvoorziene uitgaven was E 1.312,- en zal op basis van dit
comptabiliteitsbesluit niet wijzigen.
De leden van de commissie voor Burger en Bestuur kunnen zich met het voorstel verenigen.
Conform.
17b.

HET OPNIEUW NEMEN VAN EEN VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR DE
STEDEBOUWKUNDIGE ONTWIKKELINGEN BONKELAARSTAETE

de heer Venis Voorzitter, dit vergt enige uitleg, omdat onze fractie in de commissie heeft gezegd nog
accoord te kunnen gaan met dit voorstel. Het gaat er om dat er voor de tweede maal een
voorbereidingsbesluit moet worden genomen. De eerste keer dat er een voorbereidingsbesluit werd
genomen, is ons een soort Stalinistisch bouwwerk gepresenteerd, met ruitjes en nog wat dingetjes,
wat in de plaats van de Bonkelaar zou moeten komen. Dat was het oorspronkelijke idee. Inmiddels
is er blijkbaar sprake van een nieuw bouwplan. Tot twee maal toe is door mijn fractiegenoten in de
commissie Ruimte en Groen gevraagd of dit bouwplan getoond mocht worden. Tot twee maal toe
heeft de wethouder gezegd, nee, het is nog niet klaar, en wat heb je er aan om dat te laten zien?
Dat was de reden voor onze fractie om te zeggen, laat dan maar. Laat dan maar gewoon gebouwd
worden wat gebouwd mag worden op die locatie. Dat weten we in ieder geval, en jammer dat we
het voorliggende bouwplan niet hebben mogen zien. Dus dat is de motivering waarom we nu zeggen
dat we niet accoord gaan met het nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit, omdat we alle
vertrouwen hebben in het feit dat wat er gebouwd gaat worden, beter is dan wat er ooit zal komen.
wethouder Verboom Ik heb inderdaad toegezegd: op het moment dat er een aanvraag voor een
bouwplan binnenkomt, wat ook de goedkeuring van Welstand en van Bouw-en Woningtoezicht
heeft, presenteer ik dat aan de raad. De bouwplannen die tot nu toe zijn binnengekomen, hebben
niet de goedkeuring van Welstand, zijn nog niet beoordeeld door de afdeling Stedebouw en Bouw-en
woningtoezicht. We praten dus over een plan wat in werkelijkheid nog niet bestaat. Ik kan dus ook
nog niets aan u laten zien, vanwege het feit dat er nog geen bouwplan binnengekomen is wat door
Welstand en de afdeling Stedebouw is beoordeeld. Ik denk dus dat er helemaal geen reden is om uw
instemming niet te geven aan het voorbereidingsbesluit, want ik heb toegezegd, op het moment dat
er een goed plan binnenkomt wat aan diverse criteria voldoet, dat ik direct naar de commissie kom.
Dat heb ik toegezegd, en dat houd ik nog steeds staande. Ik heb daar in de laatste commissie ook
uitleg over gegeven, dat Welstand het ingediende plan had afgekeurd.

de voorzitter Ik constateer hierbij dat de heren Pauw, Venis, de Winter en mevrouw Visser
aangetekend wensen te zien dat zij tegen het nemen van dit voorbereidingsbesluit zijn, en dat de
overigen daarmee accoord gaan.
Conform.
17c.

BRIEF VAN DE WERKGROEP DERDE MERWEDEHAVEN VAN 3 FEBRUARI OVER
"VERZOEK TOT ONMIDDELLIJKE HANDHAVING";

de voorzitter Op basis hiervan heb ik begrepen dat de heer Pauw een motie wenst in te dienen.
de heer Pauw Ik lees de motie voor.
MOTIE
De gemeenteraad van Sliedrecht in vergadering bijeen op dinsdag 4 maart 2003;
Overwegende dat,
-

alle fracties door de Werkgroep Derde Merwedehaven in het bezit zijn gesteld van een lijst
met daarop 18 handhaafbare onderdelen uit de huidige vergunning van de IGAT betreffende
de stortplaats Derde Merwedehaven;

-

het wel of niet voldoen aan de vergunning directe gevolgen kan hebben voor de gezondheid
van de bevolking van Sliedrecht,

Constaterende dat,
-

in de commissie Ruimte & Groen door het merendeel van de partijen is aangegeven in te
willen stemmen met het starten van procedures, die uiteindelijk moeten leiden tot
daadwerkelijke handhaving;

Draagt het college van B&W op:
1.

Per direct na te gaan bij de Dienst Handhaving van de Provincie Zuid-Holland of op dit
moment wordt voldaan aan de 18 in de bijlage genoemde punten uit de huidige vergunning;

2.

bij een of meer geconstateerde overtredingen deze onmiddellijk aan de raad te melden;

3.

bij elke geconstateerde overtreding stappen te ondernemen om te komen tot handhaving
van de gewraakte overtreding.

En gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ondertekend door Timo Pauw namens Leefbaar Sliedrecht.
wethouder Verboom Voorzitter, deze motie is eigenlijk een op papier gestelde vraag zoals die ook in
de commissie door Leefbaar Sliedrecht is verwoord. Daar heb ik op een bepaalde manier op
geantwoord, en dat hield in dat wij ook gezien en ervaren hebben wat het resultaat is van
handhavingsverzoeken van de werkgroep Derde Merwedehaven, die elke keer nul op het rekest
kregen. Ik heb in de commissie voorgesteld om uiteraard deze zaak in de gaten te houden, maar de
uitspraak van de bodemprocedure in april van de Raad van State af te wachten. Op dat moment
kunnen wij goed beoordelen waarin we in het gelijk of in het ongelijk zijn gesteld, en dan kunnen we
heel gericht acties ondernemen, en beoordelen of we acties willen en moeten ondernemen. Ik raad u
aan deze motie aan te houden, zoals ik al gezegd heb in de vorige commissievergadering, tot na de
uitspraak in de bodemprocedure door de Raad van State.
de heer Pauw Het is inderdaad in de commissie besproken; dat klopt inderdaad. Het punt is dat
afwijzingen van de werkgroep Derde Merwedehaven voornamelijk te maken hadden met geur. Er
zijn hele discussies over geweest. Onze eigen Witteveen en Bos, die plotsklaps ergens 180 graden
gedraaid is met zijn mening. We hebben alles meegemaakt in dit verhaal.
wethouder Verboom Dat bestrijd ik overigens.

de heer Pauw Het gaat nu om het feit dat buiten die geurcontouren, geurnormen en wat er nog bij
hoort, de werkgroep Derde Merwedehaven zo vriendelijk is geweest om 18 punten inclusief
voorschrift (het waren er al 9 bij de vraag van de SGP/ChristenUnie aan het begin, en nu zijn er nog
9 bij, we nemen ze graag allemaal mee) te vermelden die aangeven: op dat punt zou het weleens
zo kunnen zijn dat er iets mis is bij de IGAT. Gezien de kennis van de werkgroep ga ik er vanuit dat
het bij alle 18 punten inderdaad zo is. De werkgroep heeft er ook regelmatig om gevraagd, maar
krijgt tegenwoordig niet eens meer antwoord van de provincie. Daarom vind ik dat wij voor de
bevolking van Sliedrecht dit gaan vragen, deze 18 punten gaan voorleggen, gaan vragen of het is dat
ze niet voldoen aan de vergunning op dit moment. Ik zie namelijk het verschil niet. In april heb je een
uitspraak van de Raad van State, die je nu ook al hebt, en vervolgens wordt er dus gezegd: dat mag
dus niet, en dan gaan we weer handhaven. Dan zitten we weer op hetzelfde punt, dat moeten we
niet hebben. Dus voor de bevolking van Sliedrecht 18 punten voor te leggen bij de afdeling
handhaving; te vragen of het zo is. Als het zo is komt het terug naar de raad. Zet het desnoods in
de krant, dan kan iedereen het lezen, en ga er iets mee doen. Dat is de opdracht die we de raad mee
willen geven.
wethouder Verboom Er wordt gezegd dat Witteveen en Bos van standpunt is veranderd; dat is
pertinent niet juist.
de heer Pauw Ik kan het wel even uitleggen. Het is namelijk zo dat, toen ze nog iets deden voor de
raad van Sliedrecht, voor het college in dit geval, zij aangaven, en dat is opgeschreven, dat
handhaving op basis van geurnormen mogelijk was. Later, in een verhaal bij de Raad van State en de
provincie, zegt hetzelfde bureau dat het niet kan.
wethouder Verboom Die suggestie is toen gedaan bij de Raad van State, maar navraag heeft toen
aangegeven, u hebt dit ook in het verslag kunnen lezen van het overleg wat wij met de provincie
met Witteveen en Bos erbij hebben gehad, dat het absoluut niet waar is. Witteveen en Bos is zeker
niet van standpunt veranderd.
de heer Pauw Dus onze eigen adviseur geeft nog steeds aan dat je kan handhaven op basis van
geurnormen?
wethouder Verboom Dat kan ook. Op grond daarvan is er ook een verzoek naar de provincie
gegaan om de snuffelploeg metingen te laten doen, en dat hebben wij ook gedaan als college.
de heer Pauw Toen kwam de hele discussie er achteraan over PNA, en dubbele petten enzovoort.
de voorzitter Ook die discussie hebben we getackeld door te zeggen: hoor eens, provincie, dat
vinden wij niet de goede weg. Daarop is de reactie gekomen dat men dat ook niet zal doen.
de heer Pauw Om daadwerkelijk iets te gaan doen is de suggestie gedaan, en die hebben we dus
meegenomen vanuit de Derde Merwedehaven werkgroep, om op die 18 punten die hier staan eens
navraag te doen, dus niet eens het verzoek tot handhaving, maar gewoon eens te vragen namens
de gemeenteraad van Sliedrecht waarom met name de werkgroep, die we allemaal zo'n warm hart
toedragen, geen antwoord krijgt, en namens de gemeenteraad die 18 punten voor te leggen en
antwoord te eisen. Vertel mij nu eens over die 18 punten die er staan, of dat verhaal klopt, ja of
nee. Als het verhaal niet klopt en IGAT overtreedt de wet op 4 maart, gaan we niet wachten tot eind
april tot er een uitspraak komt, maar dan gaan we ons op 5 maart handhaven. Dat is de bedoeling.
wethouder Verboom Om te beginnen kunnen wij zelf niet handhaven. Namens het college, want wij
hebben dit wel voorbesproken, hebben we gezegd: wij wachten op de uitspraak van de Raad van
State, dan is het effectief. Nu is het absoluut nog niet effectief, en je loopt grote kans hetzelfde
antwoord te krijgen, of geen antwoord te krijgen van de provincie, zoals de werkgroep Derde
Merwedehaven. Dat heb ik in de commissie ook al geprobeerd uit te leggen. De overwegingen die u
in uw motie noemt over het wel of niet zorg hebben voor de gezondheid van de bevolking, die deel
ik op dit moment. We hebben daar niet voor niets een bevolkingsonderzoek uitgevoerd. Daardoor is
die zorg bij mij veel minder aanwezig dan drie jaar geleden. Dat heeft het onderzoek van het RIVM
ook aangetoond. De urgentie is op dit moment op grond van het aantal klachten net zo min
aanwezig, dat wil ik er nog een keer aan toevoegen.
de heer van den Herik Het enige wat ik kan zeggen is dat wij graag de koninklijke weg van het
college willen ondersteunen. Daar kun je van mening over verschillen hoe je dat moet doen. Je moet
zorgen dat je de meest effectieve route bewandelt. Dat hebben we altijd gedaan, en dat willen we

hierbij ook steunen.
de heer Venis Voorzitter, dan mag ik in mijn vrije tijd ook nog voorzitter zijn van de commissie
Ruimte en Groen. In de laatst gehouden commissievergadering, met de publieke tribune vol, waar de
werkgroep Derde Merwedehaven aanwezig is, hebben alle fracties, uitgezonderd de
SGP/ChristenUnie, dat moet gezegd, volmondig gereageerd op het feit dat er door de werkgroep
werd aangedrongen op direct te handelen. Hierop werd volmondig gereageerd, van: dat moeten we
nou in navolging van die club ook eens een keertje doen. Zo is het letterlijk gezegd. We verwoorden
het in een motie, en let op: niemand thuis.
de heer Huisman Dat is dus niet waar, meneer Venis. We hebben dit in de commissie ook duidelijk
naar voren gebracht. Wij zien hier absoluut geen kwaad in, dus wij gaan met uw motie niet helemaal
mee. Tel uw zegeningen.
de heer van Eijk Ik ben het met dat laatstgestelde van meneer Venis beslist niet eens. We hebben
wel aangegeven van: we hebben toentertijd een motie met elkaar aangenomen. Ik heb aansluitend
gezegd dat wij achter het standpunt van het college staan.
de heer Visser Ik waardeer het dat meneer Venis mij zo correct begrepen heeft in de
commissievergadering Ruimte en Groen. Wij hebben er bewust voor gekozen om de informatieve
weg te kiezen, door middel van het stellen van vragen. Wij zullen deze motie niet ondersteunen. Ik
heb bij het stellen van de vragen onze bewogenheid en zorg uitgesproken op nadrukkelijk verzoek
van de voorzitter. Het is wel onze keuze geweest om het op die manier uit te spreken, en niet via
een motie.
de voorzitter Mag ik afconcluderen? In ieder geval dat de leden van de fractie van Leefbaar
Sliedrecht, de heren Pauw, Venis, de Winter en mevrouw Visser deze motie handhaven en ook
ondersteunen. Mag ik ook concluderen dat de leden van de fractie van de PvdA, de heren van
Heteren, van der Mark, Huisman en mevrouw Baars de motie ondersteunen? Conclusie: 8 stemmen
voor en 11 tegen. Daarmee is de motie verworpen.
Aan het eind van deze beraadslagingen wil ik de vergadering sluiten, maar niet nadat ik u bedankt
heb voor uw inzet en uw correcte en constructieve bijdrage van hedenavond. Ik wens u allen nog
een goede nachtrust toe.

de griffier,

typ.: XT

de voorzitter,

