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VERSLAG VAN DE BIJZONDERE OPENBARE VERGADERING AANBEVELING 
BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTERAAD VAN PAPENDRECHT d.d. 15 november 2022 
(aanvang 21.15 uur)

Een integrale geluidsopname van deze vergaderingen is te beluisteren op 
www.papendrecht.nl

Aanwezig: mevrouw A.M.M. Jetten, voorzitter; 
De dames: A. Bokma (VVD), T.C. van Es (D66), H.C.T.J. Hoekstra (OP), K.E. 
Middelkoop- van den Adel (CDA), A.A.S. Stigter (CU), A. Verschoor-De Winter 
(CDA), A.J.P. Verweij-Heijstek (PAB), H.M. van Wijngaarden (PAB) en D. Yildiz-
Karso (PvdA) en de heren: H.G. Bezemer (CU), A. Boersma (SGP), L. Bruijniks (PAB),
L.T. van den Dool (CDA), P.J. van der Giessen (VVD), W Goudriaan (SGP), P.C. 
Grimmius (GL), M.G.C.H. Hardam (OP), N. van Heteren (D66), R. Lammers (OP), 
P.C. Spitsbaard (OP), H. D. Stouthart (VVD), A. Tieleman (PAB) en M.H.A. Verweij 
(PAB).

Wethouders: mevrouw S.H. de Keizer en de heren J.W. van der Borg, J.L. van Erk, 
de heer A.M.J.M. Janssen en A.J. Kosten 

Raadsgriffier: mevrouw M.A.P. Muijzer-Van der Meijden;
Gemeentesecretaris: de heer J.M. Ansems.

Verslaglegging: Jeanine van Prehn

01. Opening.
De VOORZITTER opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. 

02. Openbaarmaking naam eerst aanbevolen kandidaat.
De voorzitter van de vertrouwenscommissie de heer VAN DEN DOOL geeft aan 
dat de raad in de besloten vergadering van de gemeenteraad heeft besloten 
mevrouw drs. Margreet van Driel aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties om bij Zijne Majesteit de Koning te worden 
voorgedragen voor het ambt van burgemeester van de gemeente Papendrecht en
de heer R. Haverkamp als tweede kandidaat te plaatsen op de aanbeveling. 

De heer VAN DEN DOOL schetst in het kort het (eerder genoemde) verloop van 
het proces tot aanbeveling van de nieuwe burgemeester. Hij dankt de externe 
adviseur de heer Jongkind, wethouder Janssen, de gemeentesecretaris en de 
griffier voor hun begeleiding en inbreng. Aansluitend verwoordt hij de mening van
de vertrouwenscommissie over mevrouw Margreet van Driel, een ervaren 
bestuurder die wethouder is geweest en met haar eerdere ervaring een goede 
basis heeft gelegd voor de diverse rollen van burgemeester. Daarnaast is zij een 
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authentiek, empathisch en warm persoon, heeft zij een grote mate van 
zelfreflectie, is zij integer, eerlijk en heeft zij een groot 
verantwoordelijkheidsbesef. Zij combineert haar zakelijke en analytische insteek 
met de menselijke kant van burgermoeder, heeft zich goed georiënteerd op het 
burgemeesterschap en heeft een overtuigende keuze voor Papendrecht gemaakt.

Mevrouw VAN DRIEL dankt de voorzitter voor zijn mooie woorden. Zij voelt zich 
vereerd dat zij wordt voorgedragen voor deze positie en kan, omdat zij graag aan 
de slag wil en iedereen wil leren kennen, niet wachten op 8 februari. Zij dankt een
ieder voor de benoeming en kijkt uit naar een mooie toekomst in Papendrecht. Zij
heeft na haar wethouderschap in Zoetermeer nadrukkelijk gekozen voor het 
burgemeesterschap in Papendrecht en is blij verrast door de prachtige (groene) 
voorzieningen, de evenementen, het bruisende centrum en de hartelijkheid van 
de mensen die Papendrecht biedt. Ook zij heeft het proces/gesprek met de 
vertrouwenscommissie als heel prettig ervaren. 

Burgemeesters JETTEN feliciteert haar namens de raad hartelijk, waarna de heer 
Van den Dool haar een bos bloemen overhandigt. 

De installatie van de nieuwe burgemeester vindt plaats op 8 februari 2023. 

03. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde dankt de VOORZITTER een ieder voor aanwezigheid en 
inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur.

Griffier, De voorzitter, 

mevrouw M.A.P. Muijzer mevrouw A.M.M. Jetten
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