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provincie HOLLAND

Zuid

Geachte leden van de raad,

Hoogachtend 

Deze brief is digitaal samengesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Mevrouw Jetten heeft in verband met de benoeming de verschuldigde eed in mijn handen afgelegd 
Op 7 juni 2021. Een afschrift van de akte doe ik u hierbij toekomen.

Afdeling Bestuur 
Bureau Kabinet

Bijlagen

2

De gemeenteraad van Papendrecht
Postbus 11
3350 AA PAPENDRECHT

Datum
7 juni 2021
Ons kenmerk

de commissaris van de Koning 
in de provincie Zuid-Holland, 
voor deze, 

Hierbij zend ik u een afschrift van mijn besluit van 7 juni 2021, nummer PZH-2021-777596714, 
betreffende de benoeming van mevrouw mr. A.M.M. Jetten MSc tot waarnemend burgemeester van 
de gemeente Papendrecht met ingang van 7 juni 2021.

Postadres Provinciehuis 
Postbus 90602
2509 LP Den Haag 
T 070-441 66 11 
www.zuid-holland.nl

Onderwerp

Benoeming burgemeester

Contact
mw. N Haimed 
T 070-441 64 46 
n.haimed@pzh.nl

drs. T.W. Andriessen 
de chef van het Kabinet

Tram 9 en de 
buslijnen 90, 385 en 
386 stoppen bij het 
provinciehuis. Vanaf 
station Den Haag CS 
is het tien minuten 
lopen. De 
parkeerruimte voor 
auto's is beperkt.



PZH-2021-777596714

overwegende

gelet op artikel 78 van de Gemeentewet;

BESLUIT

Den Hs ag, 7 juni 2021 

dat aan de heer Moerkerke per 7 juni 2021 in verband met zijn benoeming als kroonbenoemd 
burgemeester van de gemeente Moerdijk eervol ontslag is verleend als burgemeester van Papendrecht;

dat hij het, gehoord de gemeenteraad, in het belang van de gemeente nodig oordeelt in de waarneming van 
het burgemeestersambt te voorzien;

DE COMMISSARIS VAN DE KONING 
IN DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Mevrouw A.M.M. Jetten MSc, geboren 18 juli 1963 te Belfeld (Limburg), met ingang van 7 juni 2021 te 
benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Papendrecht.

rs. J. Smit

PrZuniDHOLLAND



- AFSCHRIFT

AKTE

Heden, de 7e juni 2021 heeft mevrouw A.M.M. Jetten MSc,

in handen van mij, commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, 

ingevolge artikel 65 van de Gemeentewet de volgende eed afgelegd: 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!”

Den Haag, 7 juni 2021

De waarnemend burgemeester van Papendrecht,

(get.) mr. A.M.M. Jetten MSc

Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen.

“Ik zweer dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 
onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Bij mijn besluit van 7 juni 2021, nummer PZH-2021-777596714, benoemd tot 
waarnemend burgemeester van de gemeente Papendrecht, 

De commissaris van de Koning, 
(get.) drs. J. Smit

Voor eensluidend afschrift, 
de chef van het kabinet van 

de commissaris van de Koning

PrZuiDH°LLAND


