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Geachte collega raadsleden,
Onze fractie heeft dit agendapunt geagendeerd omdat wij naar onze mening een proces dat al gaande is nog
formeel moeten vaststellen.
Het dossier kent helaas een lange voorgeschiedenis die tot begin dit jaar door ons als raad samen met onze
toenmalige raadsvoorzitter werd vormgegeven. Onze adviseur de heer Vollenbroek was hierbij onze adviseur.
Het grote voordeel was dat de raadsvoorzitter tevens zitting had in het college en zodoende ook
portefeuillehouder kon zijn en ook was.
Na zijn terugtreden en de overgang van het dossier naar een nieuwe portefeuillehouder is het wat betreft dit
dossier wat mistig geworden wie er nu voorop loopt in dit dossier. Niet alleen voor ons als raad maar ook voor
onze partners als de werkgroep – burgerinitiatief – adviseurs – provincie ect.
Enkele voorbeelden:
•
•

Op 24 mei 2011 besluit de raad een brief te sturen aan de provincie, de provincie stuurt het antwoord
naar het college.
Een raadslid stelt op 8 augustus vragen over recente zaken en de portefeuillehouder besluit
eigenstandig pas 4 weken later te antwoorden, het was zijn keuze om eerst alle informatie te
verzamelen.

De fractie van PRO Sliedrecht wil graag voor de toekomst heldere afspraken maken over op welke wijze wij dit
dossier nu behandelen.
Wij zien daarin de volgende keuze:
1) De raad houdt formeel de touwtjes in handen.
- Alle correspondentie wordt ondertekend door raadsvoorzitter en griffie
- Omdat de raad geen officiële gesprekspartner kan zijn zal de keus moeten zijn of dat de
raadsvoorzitter dit doet of de portefeuillehouder. Verschil met optie 2 is dat dit op de
belangrijke beslis en overleg momenten gebeurd met een mandaat van de gemeenteraad van
Sliedrecht ( in meerderheid uiteraard).
- De raad communiceert rechtstreeks met haar adviseur de heer Vollenbroek en nodigt hem uit
indien de meerderheid dat wenst.

2) Het college neemt formeel het roer weer over.
-

-

Alle correspondentie wordt ondertekend door de portefeuillehouder
De portefeuillehouder is gesprekpartner en zal via de daarvoor benoemde wegen de raad
informeren over de voortgang. De raad controleert achteraf maar kan er voor kiezen om
kaderstellende zaken mee te geven. Dit laatste is dan wel de verantwoordelijkheid van de
raad. Verschil met optie 1 is dat de portefeuillehouder zonder mandaat van de raad besluiten
kan nemen en afspraken kan maken bij belangrijke beslis en overleg momenten.2
De heer Vollebroek adviseert de portefeuillehouder

De keuze van de fractie van PRO Sliedrecht is optie 1 indien dit raadsbreed gedragen wordt.
Belangrijkste rede is dat wij als hoogste orgaan in ons dorp in dit voor onze inwoners zo belangrijke dossier
onze verantwoordelijkheid moeten nemen als volksvertegenwoordiging.
Ook moeten we dan een strakke planning maken wanneer wij welke mandaat kunnen meegeven.
Indien dit niet het geval is kan onze fractie zich schikken in optie 2 mits het college een correcte invulling geeft
aan het informeren van de raadsleden en de raad in staat is helder kaders vooraf mee te geven.
Aan de hand van het debat op 15 november maken wij de overweging om de gemaakte keuze in een motie aan
u voor te leggen.
Graag vernemen wij van de fracties of en zo ja welke keuze zij willen maken.
Namens de fractie van PRO Sliedrecht
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