
 

Aan:  Het college van Burgemeester en Wethouders Papendrecht 

Van:  D66-fractie 

Datum: 26 januari 2022 

Betreft: Vragen Vragenkwartier gemeenteraad 27 januari 2022 betreffende de 

  aangekondigde “Online uitzending over belangrijke ontwikkeling” 02-02-2022 

Geacht college, 

De onderstaande vragen in het Vragenkwartier willen wij in de raadsvergadering van 

donderdag 27 januari 2022 rechtstreeks stellen aan de gemeentesecretaris Joost Ansems. 

Het betreft zijn voorgenomen presentaties op 2 februari 2022 aan de Papendrechtse 

inwoners, met als aanleiding de gemeenteraadsverkiezingen. In een persbericht vanuit de 

gemeente is gemeld, dat de gemeentesecretaris de inleiding zal geven op “5 films die 

actuele informatie geven over een selectie van onderwerpen…” 

Op twee voor de D66-fractie cruciale zaken hebben de vragen betrekking: 1. zijn onttrekking 

aan enige politieke verantwoordelijkheid en 2. de timing: zes weken voor de verkiezingen als 

hoogste ambtenaar aan inwoners melden wat de belangrijke onderwerpen zijn (een 

bijzondere omdraaiing. Normaliter vertellen inwoners via hun stem bij democratische 

verkiezingen aan de gemeente, wat zij de belangrijke onderwerpen vinden, the point van 

verkiezingen.) 

Geachte college, bovenstaand verzoek (rechtstreeks vragen stellen aan de 

gemeentesecretaris in de raadsvergadering), is uiteraard niet serieus. Het illustreert het punt 

van de D66-fractie, dat ambtenaren nooit zonder politieke verantwoordelijkheid kunnen 

functioneren. Zij zijn immers ook nooit ter verantwoording te roepen. 

Bijgaande vragen zijn voor het college: 

1. Waarom heeft het college besloten om zes weken voor de verkiezingen vijf 

belangrijke onderwerpen aan de inwoners te willen presenteren? En alleen al door 

het zo te noemen, stuurt in wat wordt ervaren als belangrijk en wat niet? 

2. Was het voltallige college op de hoogte van de bezwaren hiertegen, die in meerdere 

Fractievoorzittersoverleggen zijn geuit (voor het eerst al vele maanden geleden)? 

3. Waarom kiest het college er voor om richting inwoners te suggereren dat er in onze 

Papendrechtse lokale democratie, ruimte is voor ambtenaren die onder eigen 

verantwoordelijkheid op deze manier kunnen handelen? 

4. Is het college bereid zijn voornemen omtrent de online uitzending op 2 februari te 

laten vervallen, alsook enige publicatie (al dan niet online) van filmpjes over 

inhoudelijke onderwerpen tot na de gemeenteraadsverkiezingen. En, om zich uit te 

spreken de om vanaf nu dergelijke acties achterwege te laten? 

Als de vragen onder 3 onomwonden met ‘ja’ worden beantwoord, zal de D66-fractie de 

ingediende motie vreemd aan de orde van de dag, over dit onderwerp, intrekken. 


