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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Van den Herik
is verhinderd en de heer Buchner komt later. De heer Van Sprakelaar, hoofd
wijkbeheer van de gemeente Gorinchem en de heer Van Beest , politie Zuid-Holland
zuid zijn aanwezig voor een toelichting op agendapunt 7.

2a.

Spreekrecht burgers over niet-geagendeerde onderwerpen
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

2b.

Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Notulen van 9 januari 2003
N.a.v. de tekst.
Op blz. 4, punt 10. In de eerste zin van de derde alinea “De LS fractie wijzigen in de
“VVD fractie. De zin wordt: “De VVD fractie vraagt of de Betuwelijn nog enige
consequenties voor de brandweer heeft t.a.v. opleiding en/of apparatuur.
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Blz . 4, punt 11. Aan de vragen en opmerkingen over de nota integriteitsbeleid nog
toevoegen: “alle ambtenaren de gedragscode laten ondertekenen en niet alleen
adhesie laten betuigen”.
N.a.v. de inhoud.
Blz. 6, punt 14a. De PvdA fractie merkt op dat binnenkort, in het verlengde van het
wijkgericht werken, duidelijk wordt bij welke commissie dit onderwerp thuis hoort.
Actielijst.
Punt 3 “openbaar toilet op Winklerplein”. De LS fractie wil graag duidelijkheid over
het daarvoor beschikbaar gestelde bedrag (_ 1800,-). Er blijkt al jaren een bedrag op
de begroting te staan voor het gebruik van het toilet van de snackbar op het
Winklerplein. Nu heeft de snackbar een andere eigenaar gekregen en is er een
bedrag gereserveerd voor een toilet. Hoe verhoudt zich een en ander tot elkaar?
Wethouder Van Kooten laat dit nader onderzoeken en komt er in de volgende
commissie op terug.
Punt 6 “Concept-Horecanota”. In maart komt dit terug in de commissie. Over het
beleid t.a.v. de coffeeshop wordt de commissie separaat geïnformeerd.
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.
5.

Ingekomen stukken
a.

Het vastleggen van de uitvoeringsprocedures voor het uitvoeren van
brandveiligheidscontroles in gebouwen, die niet
gebruiksvergunningsplichtig zijn, maar zich wel aan de gestelde
brandveiligheidseisen in de gemeentelijke bouwverordening horen te
houden;
De procedures worden voor kennisgeving aangenomen.
b.
Het vastleggen van de uitvoeringsprocedures en de bijbehorende
termijnen structuren per gebouwsoort die aangehouden gaat worden bij
het verlenen, controleren en handhaven van de gebruiksvergunningen;
De procedures worden voor kennisgeving aangenomen.
c.
Brief over Bestuurlijk Overleg Raads- en Statenleden (BORS) v.d.
Drechtsteden;
De PvdA fractie vraagt naar de mogelijkheid om een tweede raadslid voor dit overleg
te benoemen. Hoe is een en ander geregeld indien er vanuit de fracties meer
aanmeldingen dan plaatsen zijn. Per gemeente mogen immers maar drie personen
aan het overleg deelnemen.
Afspraak en actie: de griffier zorgt voor de coördinatie en informeert naar de
procedure.
d.
Toezichtsregime begroting 2003;
Het stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.
e.
Uitnodiging voor bestuurlijk overleg financiën op 15 januari 2003;
De LS fractie informeert naar het accres (3,8%). Wat voor standpunt is hierover
ingenomen? De afspraak is “samen de trap op en samen de trap af”. Als het voor
de gemeente financieel krapper wordt, geldt dat ook voor de regio. De verwachting
is dat het accres naar beneden wordt afgerond. Eventuele onvolkomenheden
worden bij de rekening rechtgetrokken.
f.
Stand van zaken toezeggingen gedaan door het college van
burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad tijdens de
behandeling v.d. begroting 2003 op 13 november 2002;
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De toezeggingen worden voor kennisgeving aangenomen.
g.
Brief van de heer Baars van 03-12-2002 over correspondentie Baars - Den
Besten.
De LS fractie had de brief willen bespreken wanneer op de brief een ambtelijke
reactie is gekomen. De brief krijgt geen ambtelijke reactie. Wethouder Van de Ven
kan voor poltiek/bestuurlijke vragen rechtstreeks benaderd worden. Het betreft hier
geen ambtelijke- of college aangelegenheid. De LS fractie beraadt zich nog over de
wijze van afhandeling van deze kwestie.
6.

Mededelingen
De heer Van Kooten:
- vacature sectordirecteur BZ. De vacature is nog niet vervuld. Er waren geen
geschikte kandidaten. Er is nu een headhuntersbureau ingeschakeld.
- gemeentekantoor. Dit gaat naar een vraaggerichte inrichting toe. Bezwaren zijn er
nog van Van Vliet, Van Beest B.V. en Snel. Aan de provincie is inmiddels een
verklaring van geen bezwaar t.a.v. de bouw gevraagd.
De heer Boevée :
- Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Men wil binnen dit samenwerkingsverband
een bestuurscommissie oprichten.
- dualisme. De actielijst dualisering wordt geactualiseerd. Voor de volgende
commissie zal de actielijst t.k.n. worden bijgevoegd.
- actueel overzicht verkiezingen en kosten. Het overzicht is door de griffier aan de
commissieleden verstrekt.
De SGP/CU fractie vraagt n.a.v. de instelling van de bestuurscommissie wat de
status van Sliedrecht binnen dit overleg zal zijn. Tot nu toe heeft de gemeente daarin
de rol van waarnemer. Burgemeester Boevée geeft aan dat de waarnemers rol blijft
bestaan en dat nog niet duidelijk is wat de rol van de gemeente in de tweede lijn is.
Dit is nog een punt van overleg.
De LS fractie vraagt wanneer er met de raad over de bezuinigingen gesproken gaat
worden. Op 13 november 2002 is de begroting 2003 aangenomen maar hoe zit het
met het meerjarenperspectief? De griffier is bezig met de hoofdlijnennotitie, deze
wordt verwerkt in de zomernota. Het college is aan het kijken welke
bezuinigingsmogelijkheden er zijn aan zowel de inkomsten als uitgavenkant. Zowel
het college en de griffier zijn er dus mee bezig. De verwachting is dat rond de
zomernota of zo mogelijk al bij de Kadernota over de bezuinigingen met de raad
gesproken wordt.

7.

NS-station
De heer Van Sprakelaar geeft aan de hand van sheets een mondelinge toelichting
op de stand van zaken van de beveiliging van de NS-stations langs het spoor
Dordrecht / Geldermalsen. Een kopie van de sheets wordt bij het verslag gevoegd.
De Stichting Veiligheid en Toezicht heeft de wensen van de gemeenten
geïnventariseerd. Een extern bureau onderzoekt de mogelijkheden van
cameratoezicht bij de stations. De gemeenten hebben met name behoefte aan
fysiek toezicht en een goede verlichting op het station en de eventueel daarbij
gelegen parkeerplaatsen. Een bewaakte fietsenstalling is ook een wens van de
gemeenten.
De Stichting is aan het bezien hoe aan deze wensen tegemoet gekomen kan
worden. De Stichting krijgt uit de regio geld voor de beveiliging en van het ministerie
mag de Stichting 35 bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) aanstellen. De
BOA’s kunnen met stadswachten zorgen voor de fysieke beveiliging in de trein. De
onveiligste momenten op het station liggen tussen 22.00 en 24.00 uur ‘s avonds.
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Een algemene vraag van de commissieleden is hoe je de bewaking van de
fietsenstalling kan realiseren. Een fysieke 24 uurs bewaking lijkt moeilijk
realiseerbaar. Het houden van cameratoezicht lijkt meer haalbaar. De uitkomst van
het externe bureau over de mogelijkheden van cameratoezicht wordt afgewacht
alvorens aan de raad toestemming te vragen voor cameratoezicht.
In 2002 is er een enquête over veiligheid en toezicht gehouden. De enquête krijgt
zeker een vervolg. De stichting moet kunnen laten zien welke resultaten er behaald
zijn. Bij het Sliedrechtse station is nu een restaurant gevestigd, heeft dit invloed op
de veiligheid? Het effect van het restaurant wordt nagegaan. De vestiging van het
restaurant heeft wel het aantal autoinbraken op het nabijgelegen parkeerterrein
verhoogd (parkeerplaats is slecht verlicht).
Afspraak en actie: de heer Boevée komt in de volgende commissie terug op
het effect van het restaurant op de veiligheid van het station
8.

Herziening Treasurystatuut gemeente Sliedrecht
De LS fractie vraagt of de overige commissie leden het met de LS fractie eens zijn
dat de raad verantwoordelijk is voor het toezicht en de vaststelling van het statuut.
De commissieleden zijn het hiermee eens. Het statuut is een belangrijk controle
instrument voor de raad. In het treasurystatuut worden de kaders door de raad
vastgesteld. De leden van de commissie willen graag een jaarlijkse korte (tussen)
rapportage van de controller aan de raad. Haar controlerende taak kan de raad
waarmaken bij het vaststellen van de jaarrekening. De lokale rekenkamer welke
i.h.k.v. het dualisme dient te worden ingericht versterkt de raad in haar controlerende
rol.
De leden van de commissie Burger en Bestuur kunnen instemmen met het voorstel.

9.

Hernummeren van huisnummers
Het agendapunt is n.a.v. een vraag van de LS fractie op de agenda gekomen. De LS
fractie wil weten of de bewoners van de straten die voor hernummering in
aanmerking komen ook een financiële vergoeding kunnen verkrijgen. Bewoners
moeten immers onkosten maken (bijv. adres wijzigen). De heer Boevée antwoordt
dat de bewoners voor deze onkosten een vergoeding ontvangen.

10.

Bespreking behandelingsvoorstel visienota Wijkgericht Werken
Het betreft hier een procedurevoorstel. In het Presidium is over de te volgen
procedure gesproken. Het voorstel van het Presidium is het onderwerp inhoudelijk te
bespreken in de raad van 3 maart. Afhankelijk van de op- en aanmerkingen in de
raad wordt bezien of het onderwerp nog een keer in de raad van 31 maart moet
terugkomen of dat het onderwerp op de agenda van een (de) commissie geplaatst
kan worden.
De VVD fractie vindt de aanpak van het wijkgericht werken veel belovend. Of het
onderwerp thuis hoort bij de commissie Projecten of de commissie Welzijn is voor de
fractie nog een vraag. De fractie wil ook graag reacties uit de wijk, dit zou
bijvoorbeeld via in te stellen wijkplatforms kunnen plaatsvinden.
De LS fractie lijkt het juist te beslissen in welke commissie het thuis hoort als de nota
is vastgesteld. Het wijkgericht werken is een langdurig project. Wil het thuishoren bij
de commissie projecten dan moet er een einddatum aan het project vastzitten. De
fractie is bang dat je anders heel lang met een zelfde project bezig bent. Je hebt er
dan ook weer een maandelijkse commissie bij, dat kost tijd en menskracht.
Wethouder Blijenberg geeft aan dat aan het opzetten van het wijkgericht werken wel
degelijk een einddatum te verbinden valt en dus geschikt is om als project te gaan
draaien. Na de inrichting van het wijkgericht werken als project is het een taak van
het ambtelijk apparaat de zaken te bewaken en in stand te houden. Rapportage
vindt dan plaats aan de commissie projecten.
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SGP/CU fractie lijkt het een goed idee om bij de raad te beginnen met het kijken
naar de te volgen procedure. Je bent dan goed duaal bezig. Het wijkgericht werken
kan naar mening van de fractie goed worden ondergebracht bij de commissie
projecten. De heer Van Meeuwen oppert het idee dat de commissie projecten
mogelijk op afroep bijeen geroepen kan worden en dat de samenstelling afhankelijk
van de te behandelen projecten kan wisselen.
De PvdA fractie vindt het een goed idee om tijdens de raad van 3 maart het
onderwerp ter discussie te stellen. Het verzoek van de fractie is wel het onderwerp
vooraan op de agenda te zetten.
Afspraak en actie: wijkgericht werken vooraan op de agenda van de raad
zetten.
11.

Amendement en Motie PvdA en vragen SGP/CU
Betreft nota integriteitsbeleid.
De PvdA fractie wil graag weten wanneer het college op het amendement en de
motie terugkomt zodat het met een einddatum op de actielijst kan terugkomen. De
heer Boevée antwoordt dat een reactie van het college in het derde kwartaal
verwacht kan worden. Het wordt meegenomen in de notitie over de ambtseed. Er is
instemming van de OR nodig. De fractie verbaast zich over de tijd die hiermee
gemoeid is.
De schriftelijke vragen van de SGP/CU fractie betroffen burgerparticipatie en de
evaluatie van de algemene beschouwingen. De griffier heeft het concept van de
algemene beschouwingen gereed. Dit komt op korte termijn aan de orde.

12.

Comptabiliteitsbesluit februari 2003
De LS fractie vraagt naar de gedeeltelijke dekking uit de vacaturegelden voor
aantrekking van een tijdelijke kracht wegens ziekte. Vacaturegelden zijn toch niet
beschikbaar voor opvulling bij ziekte? Wethouder Van Kooten geeft aan dat hier
sprake is van ziekte en het opvullen van een vacature, het is dus tweeledig.
De leden van de commissie burger en bestuur kunnen zich met het voorstel
verenigen.

13.

Rondvraag
Mevrouw Visser vraagt:
- of kan worden geregeld dat zij maar één exemplaar van Inzicht ontvangt i.p.v, drie;
Afspraak en actie: de griffier onderneemt actie
- of de gemeente attent kan blijven op welke ruimte zij huurt, i.v.m. bijeenkomsten en
dergelijke, in verband met de verschillen in huurkosten;
- wat voor waarde de commissieleden hechten aan het presidium. Aanleiding is de
intentie twee onderwerpen op de raadsagenda te zetten zonder dat de betreffende
vakcommissie zich over deze raadsvoorstellen heeft kunnen buigen. De heer V.d.
Mark geeft aan dat overleg met presidium over deze onderwerpen aanstaande
maandag plaatsvindt. Het niet behandelen van deze voorstellen in de raad van 3
maart kan vervelende consequenties hebben, en zorgt voor een fikse vertraging. De
commissie Welzijn is om instemming gevraagd voor agendering van de voorstellen
en deze is gegeven.
Afspraak en actie: het functioneren van het presidium komt als onderdeel van
een totale evaluatie t.z.t. op de agenda
De heer Buchner vraagt de raad op de hoogte te houden van langdurig zieken
binnen de organisatie. De raad krijgt dan ook de mogelijkheid naar deze mensen toe
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te reageren. Afspraak en actie: nagegaan wordt wat hiervoor tot de
mogelijkheden behoort
De heer V.d. Mark vraagt of, i.v.m. de dreigende crises rond Irak, de gemeente
voldoende op de hoogte gehouden wordt over mogelijke gevaarlijke transporten over
de weg en/of over het water. Op dit moment is bij de gemeente hier niets over
bekend. Wanneer er informatie is wordt de raad op de hoogte gesteld.
Een evaluatie over de bom bij Ikea heeft nog niet plaatsgevonden. Indien dit het
geval is dan wordt de commissie daarover geïnformeerd.
14.

Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging van de aanwezigen om 22.00 uur de
vergadering.

