Terugkoppeling Raad Sliedrecht 30 juni 2020
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Aanwezig:
SGP-ChristenUnie
C. Ippel
A.W. de Mul-Donker
F.A. Mulder
J.H. Oostrom
J.C. Paas
A.T. Spruijt
J.H. Visser
PRO Sliedrecht
W.H. Blanken
M.T. Stam-Smeets
G. Safai Pour
M. Verheul
PvdA
A. Huijzer
G. Torun
CDA
A.L. den Besten
F.J. Dunsbergen
V.E. Prins
VVD
R. Bijderwieden
S. van Wijngaarden
Slydregt.NU
M.J.H. Jongeneel
D66
R.B. de Munck
Geduld-2.0
G.P. Venis
D.R. van der Borg
R.P.A. van Aalst
E.P.E. Goverde
T.A. Spek
P. Vat

raadslid
raadslid
raadslid
raadslid
fractievoorzitter
raadslid
raadslid
raadslid
raadslid
raadslid
fractievoorzitter
fractievoorzitter
raadslid
raadslid
fractievoorzitter
raadslid
fractievoorzitter
raadslid
fractievoorzitter
fractievoorzitter
fractievoorzitter
voorzitter
raadsgriffier
wethouder
wethouder
wethouder

1

1.

Opening

2.

Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen

3.

Vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur.
Er zijn geen afmeldingen.
Het lot is gevallen op nummer 14, de heer Dunsbergen. Indien nodig begint bij hem de
hoofdelijke stemming. De sprekersvolgorde gaat ad random door de voorzitter.

Er zijn geen insprekers.

De heer Jongeneel stelt voor om agendapunt 12, Actualisatie grondexploitatie
Burgemeester Winklerplein, naar voren op de agenda te halen in verband met het
aanwezige publiek. De raad is akkoord met voorstel van de voorzitter om agendapunt 12
te behandelen na agendapunt 10. De agendapunten daarna worden doorgenummerd.

Besluit:

De raad stelt de agenda gewijzigd vast.

4.

Vaststellen notulen 16 juni 2020

Besluit:

De raad stelt de concept notulen ongewijzigd vast.

5.

Mondelinge vragen

Er zijn geen mondelinge vragen.

6.

Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming
burgemeester Sliedrecht 2020

Besluit:
De raad stemt met algemene stemmen met het voorliggende voorstel in.

7.

Kaderbrief 2021

Besluit:
De raad stemt met algemene stemmen met het voorliggende voorstel in.

8.

Benoemen (plv)leden Auditcommissie en Agendacommissie PRO
Sliedrecht

Besluit:
De raad stemt bij acclamatie met het voorliggende voorstel in.

9.

Rioolvervanging Thorbeckelaan / Vogelenzang

Besluit:
De raad stemt met algemene stemmen met het voorliggende voorstel in.
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10.

Actualisatie grondexploitatie Burgemeester Winklerplein

Besluit:
De raad stemt met algemene stemmen met beslispunt 1 in (bekrachtiging van de
geheimhouding).
De heer Paas dient namens alles fracties een amendement in, genummerd A10.1.
De heer Venis dient namens Geduld-2.0 een mondeling amendement in, genummerd
A10.2: het schrappen van de woorden 'in overleg met de windroos' in beslispunt 5 van
A10.1.
Toezegging wethouder Vat:
De wethouder praat de raad dit jaar bij over de voortgang van het project Burgemeester
Winklerplein.

Besluiten:




A10.2 is verworpen. Voor: Geduld-2.0 en D66 (2). De overige fracties zijn tegen (19).
A10.1 is met algemene stemmen aangenomen.
Het gewijzigd concept raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen.

11.

Eerste Tussenrapportage 2020

De heer Verheul dient namens de fractie PRO Sliedrecht een amendement in, met de titel
'Ter kennisneming aannemen 1e tussenrapportage', genummerd A11.1.

Besluiten:



A11.1 is verworpen. Voor: PRO Sliedrecht en Geduld-2.0 (5). De overige fracties zijn
tegen (16).
De raad stemt in meerderheid van stemmen met het voorliggende voorstel in. Tegen
zijn de fracties van PRO Sliedrecht, Geduld-2.0 en Slydregt.NU (6). Voor zijn de
overige raadsfracties (15).

12.

Kredietaanvraag uitbreiding begraafplaats

Mevrouw Safai Pour dient namens de fractie PRO Sliedrecht een amendement in,
genummerd A12.1. Dit amendement is later ingetrokken.
De heer De Munck dient namens de fracties D66 en Slydregt.NU een motie in, met de titel
'Begraven betaalbaar houden', genummerd M12.1. Deze motie is later ingetrokken.

Besluit:
De raad stemt met algemene stemmen met het voorliggende voorstel in.

13.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.56 uur.
De agendacommissie besluit tijdens de raadsvergadering op voorstel van de voorzitter dat
de raad van 14 juli 2020 komt te vervallen.
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