
    
 
Aan: Gemeenteraad van de Gemeente Dordrecht 

Datum: 5 september 2021 

Onderwerp: portefeuille wethouder Sleeking 

 

Geachte voorzitter en leden van de Raad, 

Op 21 september 2021 zal Piet Sleeking zijn wethouderschap beëindigen. De coalitiepartijen hebben 
overlegd op welke wijze met deze vacature kan worden om gegaan. Het uittreden van zes 
fractieleden uit de Beter Voor Dordtfractie vormde hierbij een belangrijke nieuwe omstandigheid. 
Alles afwegend is ons voorstel om de portefeuille van wethouder Sleeking te verdelen over de 
zittende collegeleden en geen nieuwe wethouder te benoemen voor de komende zes maanden. Wij 
lichten dat in deze brief toe. 

Aan de ene kant is met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 de beleidsarme 
periode (nagenoeg) aangebroken en is de kadernota voor de begroting van 2022 vastgesteld. 
Tegelijkertijd liggen er nog veel ambitieuze en door de raad vastgestelde plannen die een 
krachtdadige en voortvarende uitvoering vergen.  

Er is dus nog meer dan genoeg te doen. De resterende bestuursperiode is naar ons idee echter te 
kort om een nieuwe wethouder op deze lopende dossiers in te werken en daarvan ook profijt te 
hebben. Het inwerken zou voorts veel tijd en energie vergen van de zittende wethouders en het 
ambtelijk apparaat. Zodoende kunnen de zittende wethouders vermoedelijk in de resterende zes 
maanden doeltreffender de ambities en opgaven realiseren dan wanneer een nieuwe collega moet 
worden ingewerkt. Dit temeer omdat op veel dossiers in de portefeuille van wethouder Sleeking 
gewerkt wordt met stuurgroepen waarin twee wethouders zitting hebben. Hierdoor is in veel 
gevallen een van de overige wethouders op de hoogte van de thematiek.  

Ook speelt (secundair) in onze overwegingen het financieel aspect mee; een nieuwe wethouder zal 
na een eventueel vertrek na zes maanden gedurende twee jaar aanspraak kunnen maken op 
wachtgeld en dus fors op de gemeentelijke begroting kunnen drukken.  

Bovenstaand voornemen is telefonisch kort met alle fractievoorzitters gewisseld. Ons beeld is dat er 
overwegend begrip voor is, zij het met kanttekeningen. Vanwege de publieke verantwoording, 
transparantie en het grote belang van een goed functionerend stadsbestuur zijn wij het met velen 
van u eens dat het goed is om in de gemeenteraadsvergadering van 21 september a.s. hierover met 
elkaar een (duidings)debat te voeren. 

Ten behoeve hiervan en gelet op het bovenstaande hebben wij vooruitlopend op -en ten behoeve 
van- de komende raadsvergadering het college verzocht om dit voorstel concreet uit te werken en de 
raad hierover schriftelijk te informeren. Het gaat dan vooral om de vraag hoe de continuïteit, 
stabiliteit en slagkracht van het dagelijks bestuur te waarborgen en hoe het college vanuit deze 
overweging de portefeuilles wil/kan (her)verdelen. 

Graag gaan wij in het (duidings)debat met u in dialoog. Wij zijn benieuwd naar en staan uiteraard 
open voor uw opvattingen, zorgen en adviezen over hoe onze stad de komende maanden goed te 
blijven besturen.  

Hoogachtend, 
 
Dordtse VVD  CDA Dordrecht  ChristenUnie/SGP Beter voor Dordt 
Marc Merx  Wim van der Kruijff  Joost Veldman David Schalken 


