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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Van der
Markis afwezig en wordt vervangen door mevrouw Baars. Voor een eventuele
toelichting op agendapunt 3 is de heer Van der Seijde, politiefunctionaris, aanwezig.
De heer Staal, ambtenaar rampenbestrijding, is aanwezig voor een toelichting op
agendapunt 10.

2a.

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

2b.

Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
De heer Bouwman, plaatsvervangend lid van de Regionale Programmaraad ZuidHolland Zuid wil van het spreekrecht gebruik maken ten aanzien van agendapunt 8
“Instellen Regionale Programmaraad ingevolge de mediawet”. De heer Bouwman
geeft een nadere toelichting op de Programmaraad Zuid-Holland Zuid.
De heer Bouwman is twee jaar lid geweest van de Programmaraad en is nu plaatsvervangend lid. Sinds 1997 bestaat de wettelijke verplichting dat er een
Programmaraad is. De Programmaraad Zuid-Holland Zuid bestaat al sinds 1998, het
is dus geen nieuw fenomeen. De gemeente Sliedrecht heeft tot 1999 een eigen
programmaraad gehad. Vanaf 1999 heeft Sliedrecht informeel aan de
Programmaraad ZHZ deelgenomen. In 1995 is het kabelnet in handen gekomen van
ENECO, weer later is het overgegaan naar UPC. Wanneer er één kabelnet is voor
een aantal gemeenten dan hoort daar een Programmaraad boven te staan. De
kabelexploitant heeft de gemeenten(19) gekoppeld en zal geen voorstander zijn van
een eventuele opdeling. Een vergroting van het aantal deelnemers aan de kabel zal
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niet resulteren in meer zenders via de kabel. Van het aantal beschikbare zenders
zijn er zeven verplicht. De Programmaraad ZHZ bestaat uit vertegenwoordigers van
19 gemeenten. Zij zijn door de gemeenten aangesteld. De Programmaraad ZHZ
mist een centraal aanspreek- punt. Het instellen van een Regionale Programmaraad
is belangrijk omdat er dan wel één centraal aanspreekpunt is en geen 19
verschillende.
3.

Lokale speerpunten politie 2003
In plaats van een presentatie door de heer van der Seijde is in overleg gekozen voor
een mondelinge toelichting.
De speerpunten zijn helder op papier gezet. Over een enkel punt is nog een vraag.
* meer blauw op straat. Hieraan wordt gewerkt. Op de zaterdagavonden wordt
onopvallend gesurveilleerd;
* cameratoezicht. Dit ligt niet op de weg van de politie, maar van de gemeente.
* fouilleren. Dit mag alleen bij verdenking van wapenbezit;
* inzetten stadswachten tegen vandalisme. Stadswachten draaien m.n. mee tijdens
koopavonden en festiviteiten;
* wat is asociaal parkeergedrag. De omgeving geeft aan wat hiermee wordt bedoeld.
De leden van de commissie Burger en Bestuur kunnen met de speerpunten
instemmen.

4.

Vaststellen agenda
Onderdeel f (“Leefbaarheidsonderzoek Leven in Prickwaert even”) van agendapunt
6 wordt een (apart) agendapunt 14a.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld

5.

Notulen van 28 november 2002
N.a.v. de tekst.
Op blz. 1 bij aanwezigen de heer M. Boevée toevoegen.
Op blz. 3 bij punt 8, de SGP fractie wijzigen in “SGP/CU fractie”.
N.a.v. de inhoud.
Blz. 5 punt 14 “Comptabiliteitsbesluiten”. Er is een budget van 1800 euro voor een
openbaar toilet op het Winklerplein. Maar het toilet is er niet. Waar wordt de 1800
euro dan voor betaald?
Afspraak en actie: de secretaris vraagt bij de wethouder na hoe of wat er over
het toilet geregeld is
Actielijst.
Punt 3 “Bewonersenquête Prickwaert” is met wethouder Blijenberg opgenomen. De
voorzitter heeft over het onderwerp een memo ontvangen. Dit komt bij agendapunt
14a aan de orde.
Het verslag wordt vastgesteld.

6.

Ingekomen stukken
a.

b.

Vergaderstukken AB van de Regio Zuid-Holland Zuid op
27 november 2002
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
Agenda en stukken van de vergadering van het Drechtstedenbestuur van
12 december 2002
De agenda en bijbehorende stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
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c.

d.

e.

f.

Agenda en stukken van de vergadering van de Stuurgroep
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden op 20 december 2002
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
Brief van Stichting “De Kaai”van 13 november 2002 over installeren Raad
van Toezicht
De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
Agenda en stukken van de vergadering van de portefeuillehouders
financiën
op 2 december 2002
De agenda en bijbehorende stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
Leefbaarheidsonderzoek Leven in Prickwaert even
Dit wordt een apart agendapunt. Zie onder 14 a.

7.

Mededelingen
Portefeuillehouders:
De heer Van Kooten:
- de provincie Zuid-Holland spreekt via een brief haar waardering uit over de
programmabegroting van de gemeente Sliedrecht;
- binnenkort een presentatie over de centrale publiekshal in commissie;
- rampenoefening. De vier wethouders hebben recent deelgenomen aan een
workshop hierover. De plaatsvervangend voorzitter van de Raad wordt van harte
uitgenodigd bij een volgende bijeenkomst ook aanwezig te zijn.
- financiering regio. Een gewijzigde financiering door middel van een procentuele
bijdrage aan de loon- en prijsstijging is geen optie. De heer Van der Mark wordt
hiervan nog via de mail op de hoogte gesteld door de wethouder.
- gemeentekantoor. Er zijn metingen m.b.t. te verwachten trillingen uitgevoerd.
Eventuele trillingen leveren geen belemmeringen voor het nieuwe gemeentekantoor
op.
De heer Boevée :
- het door “Elektra” en “Havanna” georganiseerde oud- en nieuw feest voor de
jeugd is goed verlopen. Het heeft een positieve uitwerking gehad.

8.

Instellen Regionale Programmaraad ingevolge de Mediawet
De toelichting van de heer Bouwman op dit onderwerp heeft veel verduidelijkt.
Een aparte Programmaraad in Alblasserwaard is niet wenselijk. Een aansluiting van
Sliedrecht bij Zuid-Holland Zuid wel.
De meerderheid van de leden van de commissie Burger en Bestuur stemmen in met
het voorstel tot de instelling van een Regionale raad.
De leden van de VVD fractie behouden hun stem voor.

9.

Meerjarenplan en meerjarenbegroting GHOR Zuid-Holland Zuid 2003-2005
De PvdA fractie gaat akkoord met het voorstel. Hierbij wel opmerkend dat het
voorstel vrij laat is. Het verzoek om extra geld is nu niet meegenomen met de
begrotingsvaststelling 2003.
De LS fractie vraagt of de rivier de Merwede ook in de plannen van het GHOR
worden meegenomen.
De SGP/CU fractie constateert dat het hier om een aanzienlijke kostenverhoging
gaat en dat hierover geen discussie heeft plaatsgevonden. De fractie maakt zich
zorgen over de financiële consequenties die dit teweegbrengt.
Is de gemeente verplicht om hierin mee te gaan?
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De regio heeft in juli 2002 al een brief aan de raad gestuurd i.v.m. verhoging van de
begroting. Het voorstel is laat maar dat ligt niet alleen aan de regio.
Het oprichten van de GHOR is niet ter discussie in de commissie geweest, maar het
is een noodzaak dat het komt. Het is een wettelijke plicht (bescherming burgers
tegen grote gevaren). De gemeente is niet in staat zelf een vergelijkbare organisatie
als het GHOR op te zetten. Dat is te kostbaar. Het reilen en zeilen van het GHOR
moet wel in de gaten gehouden worden.
Afspraak en actie: de heer Boevée laat nog nagaan hoe het in de plannen van
het GHOR is geregeld m.b.t. de rivier de Merwede
De Merwede is één van de drukst bevaren vaarwegen. De waterbus is één van de
risico-factoren op de rivier.
De leden van de commissie Burger en Bestuur kunnen instemmen met het voorstel.
10.

Stand van zaken invoering brandweerbeleidsplan en rampenbestrijding
De heer Doedeijns geeft toelichting op stand van zaken brandweerbeleidsplan en
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De brandweerorganisatie is van 2 functieplaatsen in april 2002 gegroeid naar 7,5
functie-plaatsen in januari 2003. Er zijn 41 vrijwilligers bij de brandweer.
De brandweer is nog niet op volle sterkte. Er komt nog een kleine uitbreiding aan.
De brandweer is op dit moment o.a. bezig met een inhaalslag t.a.v.
gebruiksvergunningen, aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten. Over de
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aanvalsplannen gaat een uitwisseling plaatsvinden met de buurgemeenten, zodat
hierin meer uniformiteit komt.
De brandweer gaat halfjaarlijks rapporteren aan de raad over de gemaakte
vorderingen.
Op 25 maart 2003 organiseert de brandweer in de brandweerkazerne een
voorlichtingsbijeenkomst voor de raads- en burgerraadsleden en voor het college. Er zijn dan ook
enige mogelijkheden tot “zelfwerkzaamheid”.
De LS fractie vraagt of de Betuwelijn nog enige consequenties voor de brandweer
heeft t.a.v. opleiding en/of apparatuur. De Betuwelijn heeft geen consequenties.
Aanwezige apparatuur is hier al voor uitgerust.
De heer Staal geeft aan de hand van een sheet presentatie een toelichting op de
rampenbestrijding in de gemeente. Een kopie van de sheet presentatie gaat bij het verslag.
Het rampenplan wordt nu nog door de raad vastgesteld. Dit gaat in de toekomst door
het college gebeuren. De raad wordt dan toezichthouder.
Het draaiboek dat door het college gaat worden vastgesteld, wordt op
afdelingsniveau actueel gehouden. Bij een te houden oefening kan blijken dat het
draaiboek opnieuw geactualiseerd moet worden.
De ordner voor het rampenplan wordt nog aangevuld.
Tijdens de bijeenkomst van 25 maart 2003 kan dieper en uitgebreider op vragen
over brandweerbeleidsplan en rampenbestrijding worden ingegaan. De relatie met
de regio komt dan ook ter sprake.
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11.

Nota integriteitsbeleid
De leden van de commissie Burger en Bestuur zijn unaniem van mening dat het een
goede nota is.
Er zijn enkele vragen/opmerkingen over de nota:
- waarom hoeven ambtenaren geen ambtseed af te leggen?;
- blz. 1 punt 2.4 over vriendschapsbetrekkingen vraagt om verduidelijking;
- Blz. 19. melden van op huisadres ontvangen geschenken aan presidium, hiervoor
een ander orgaan/persoon kiezen;
- verenigbaarheid functies, welke functies vallen daaronder?;
- blz. 11 punt 5.4. over aanbesteding, hier goed opletten;
- blz. 11 punt 5.3. de hierin genoemde “Klokkenluidersregeling” ontbrak aan de
stukken.
De ambtseed is in formele zin voor ambtenaren afgeschaft. Een aantal gemeenten
heeft de eed toch weer ingevoerd. De commissie krijgt dit jaar nog een apart advies
toegestuurd over de ambtseed.
In plaats van het melden van ontvangen geschenken aan het presidium kan hiervoor
beter gekozen worden voor melden aan de voorzitter van de raad.
Er wordt nog een lijst opgesteld van nevenwerkzaamheden van de raadsleden. Er
zijn ook wettelijke regels over onverenigbaarheid van functies waar rekening mee
moet worden gehouden.
Afspraak en actie: in de commissie t.z.t. discussieren over onverenigbaarheid
van functies
Afspraak en actie: over het inkoop- en aanbestedingsbeleid komt in april een
evaluatie
De integriteit van de LS fractie wordt in twijfel getrokken door overige
commissieleden. De reden is het persbericht van LS en het opgehangen spandoek.
De raadsleden voelden zich hierdoor in de integriteit aangetast.
De LS fractie betreurt dit en heeft dit niet zo bedoeld. Het ging om het besteden van
het geld.
Het spandoek was geen actie van de fractie.
De leden van de commissie Burger en Bestuur kunnen zich met het voorstel
verenigen.
Het wordt wel een apart agendapunt op agenda van de raad.

12.

Concept-Horecanota Sliedrecht
Alle fracties zijn unaniem van mening dat het een goede nota is.
De gemaakte opmerkingen/vragen zijn:
- terrassen, trottoir moet voor voetgangers bruikbaar blijven. Open zijn van terrassen
op zondag tijdens kerkbezoek bezwaarlijk. Schermen rond terras is niet overal
toegestaan, dit schept een rechtsongelijkheid. Graag herbezien.
- winkels controleren op verkoop drank aan minderjarigen.
- variabele sluitingstijden, is een halfuur t.a.v. sluitingstijd niet tekort;
- evenementen, het aantal mogelijkheden hiervoor is erg hoog;
- bestemmingsplannen, hoe is bestemming rond Bonkelaar t.a.v. horeca. Het NoordOost kwadrant en het Stationspark worden bij de plannen gemist:
- handhaving, hoe is dat geregeld?
- coffeeshop, is dat een goede samenvatting van het staande beleid?;
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De nota is in goed overleg met de horeca tot stand gekomen. Een evaluatie van de
nota na
twee jaar is op zijn plaats. Op grond van de nota kan nu gehandhaafd
worden. De partijen kunnen elkaar op niet naleving aanspreken.
Het gekozen halve uur voor sluitingstijd lijkt voldoende. Bij de definitieve nota kan er
nog over gesproken worden, maar het is beter er mee aan het werk te gaan. Het is
ook een soort gewenning.
Afspraak en actie: nagegaan wordt hoe één en ander met coffeeshops geregeld
is. Hoe het met de compleetheid van de bestemmingsplannen zit. Het open zijn
van de terrassen op zondag en in de avond. Of sprake is van ongelijkheid bij het wel of niet
mogen plaatsen van terrasschermen wordt nagegaan. Over alcohol- en
drugsbeleid en over glaswerk wordt nog een keer met de horecaondernemers
gesproken.
Het plaatsen van de terrasschermen gebeurd onder toezicht van bouw- en
woningtoezicht.
Afspraak en actie: voor een volgende vergadering laat de heer Boevée de
ondernemers uitnodigingen
13.

Perspectiefnota Drechtsteden 2002-2006
De nota komt deze maand ook bij de andere gemeenteraden aan de orde.
De LS fractie vindt de nota nog al ambitieus.
De gemeente Sliedrecht heeft ook in de nota te kennen gegeven het niet met alle
zaken eens te zijn.
De SGP/CU fractie vraagt hoe de terugkoppeling van de nota naar de raden
plaatsvindt en wie van de raad zitting heeft in het in de nota genoemde petit comité
(raads- en statenleden).
De PvdA fractie betreurt het dat de nota niet voor de commissie Welzijn en Zorg en
Ruimte en Groen is geagendeerd.
De fractie wil graag antwoord op de volgende vragen:
- blz. 36 over regionale vrijwilligers vacaturebank. Wat is de samenhang met de
vacaturebank van Sliedrecht?
- hoe zit het met de bewegwijzering van de waterbus, dit is nog steeds niet geregeld;
- over het regiotheater is gezegd dat dit er moet komen. Het blijkt dat Papendrecht
nu verder wil met een eigen theater. Hoe kan dat?
Antwoord en actie: de secretaris gaat één en ander na een komt met een
schriftelijke reactie richting de PvdA fractie
De meerderheid van de leden van de commissie Burger en Bestuur kunnen zich met
het voorstel verenigen de leden van de LS fractie en de PvdA fractie behouden hun
stem voor.

14a. Leefbaarheidsonderzoek Leven in Prickwaert even
De voorzitter heeft over dit onderwerp een memo van de heer Waardenburg
gekregen en leest dit voor.
Door ziekte van de heer Waardenburg heeft de buurtschouw niet plaats kunnen
vinden.
Afspraak en actie: de secretaris laat nagaan of het comite Prickwaert van de
vertraging op de hoogte is gesteld. Aan het Presidium wordt voorgelegd of
het leefbaarheidsonderzoek niet thuis hoort bij de commissie Welzijn en Zorg
(het is onderdeel van de portefeuille van wethouder Blijenberg)
14b. Comptabiliteitsbesluiten
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Punt één vervalt.
Over punt drie van het besluit wil de PvdA fractie weten wanneer de uitkomst van het
onderzoek verwacht kan worden. Het rapport hierover wordt niet eerder dan mei
2003 verwacht.
De LS fractie ziet graag ook een terug rapportage over het rapport aan de raad. De
raad zorgt voor de beschikbare middelen voor het onderzoek.
De hogere kosten voor de verkiezingen worden veroorzaakt door de
onverwachtheid van de verkiezingen. Verkiezingen moeten nu tussen alle
werkzaamheden ingepast worden. Dit kost extra tijd en geld.
De leden van de commissie Burger en Bestuur kunnen instemmen met het voorstel.
15.

Rondvraag
Nieuw gemeentekantoor
De heer Van Kooten deelt nog mede dat er t.a.v. het gemeentekantoor vier
bezwaren zijn binnengekomen.
Twee bezwaren van omwonenden. Deze kunnen opgelost worden
Een bezwaar van Van Vliet. Hier wordt juridisch naar gekeken.
Een bezwaar van Noordenne. Dit is een zaak voor Ruimtelijke Ordening.
Geluidsinstallatie raadzaal
De heer Van Eijk vraagt nogmaals of er niet iets aan het disfunctioneren van de
geluidsinstallatie gedaan kan worden. Het is erg storend.
Afspraak en actie: de secretaris neemt dit met de gemeentesecretaris op

16.

Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging van de aanwezigen om 23.20 uur de
vergadering.

