AMENDEMENT A10.1
De gemeenteraad van Sliedrecht in vergadering bijeen op 30 juni 2020, over het voorstel Actualisatie
grondexploitatie Burgemeester Winklerplein agendapunt 12.
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
De beslispunten 2, 3, en 4 aan te passen met de volgende tekst:
2. Met betrekking tot locatie C (westzijde van het plangebied), de geactualiseerde grondexploitatie en
risicoanalyse van het project BW-plein niet vast te stellen.
3. Voor het geprognosticeerde tekort op de grondexploitatie geen dotatie te doen van € 758.973 in de
daarvoor reeds in 2019 gevormde voorziening ten laste van de algemene reserve.
4. Niet in te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging 220007 (bijlage 5).
Een beslispunt aan het concept raadsbesluit toe te voegen met de volgende tekst:
5. Het college de opdracht te geven in overleg met de Windroos met een aangepast plan naar de raad te
komen waarvoor geen aanvullende middelen nodig zijn.
Toelichting:
De onderstaande fracties vinden het maatschappelijk niet verantwoord om nog meer geld in het Burgemeester
Winklerplein te steken dan we in de afgelopen jaren hebben gedaan. We zijn van mening dat we als raad nu een
keuze moeten maken om te zeggen dat het huidige plan niet op deze wijze en met deze financiële gevolgen voor
ons dorp door kan gaan. We realiseren ons dat op grond van de BBV regels het tekort moet worden verwerkt in
de jaarrekening 2019. Nadrukkelijk spreken we uit met dit amendement dat we dit inhoudelijk niet accepteren.
We zijn en blijven voorstander van het realiseren van een toekomstbestendige winkelgebied. We hopen dat dit
alsnog binnen budget en redelijke termijn gerealiseerd kan worden. We realiseren ons dat er nu een financieel
onhaalbare plan is waardoor het vaststellen van een bestemmingsplan niet mogelijk is.
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