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VERSLAG VAN DE BIJZONDERE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 
VAN PAPENDRECHT d.d. 5 juli 2022 (reguliere aanvang 19.30 uur)

Een integrale geluidsopname van deze vergaderingen is te beluisteren op 
www.raad.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), 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.T. van den Dool (CDA), P.J. van der Giessen (VVD), W. Goudriaan 
(SGP), N. van Heteren (D66), R. Lammers (OP), P.C. Spitsbaard (OP), H. D. 
Stouthart (VVD), A. Tieleman (PAB), S. Torun (PAB) en M.H.A. Verweij (PAB).

De heer drs. J. Smit, commissaris van de Koning provincie Zuid-Holland; 
De heer drs. T.W. Andriessen, Kabinetschef.

Mevrouw S.H. de Keizer en de heren J.D. van der Borg, J.L. van Erk, A.J. Kosten en  
A.M.J.M. Janssen, wethouders. 

Plv. raadsgriffier: de heer B. van ’t Westeinde.

Verslaglegging: Jeanine van Prehn

Afwezig: mevrouw K.E. Middelkoop- van den Adel (CDA), de heer M.G.C.H. 
Hardam (OP) en de heer P.C. Grimmius (GL).

01. Opening.
De VOORZITTER opent de vergadering en heet eenieder, in het bijzonder de Commissaris
van de Koning en de kabinetschef, van harte welkom. Afwezig zijn mevrouw Middelkoop
en de heren Hardam en Grimmius. 

02. Vaststelling van de agenda.
Er wordt besloten agendapunt 03 als hamerstuk te behandelen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

03. Vaststelling verordening vertrouwenscommissie Papendrecht 2022.
Zonder beraadslaging wordt bij acclamatie conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders besloten.

04. Bespreken en vaststellen profielschets nieuwe burgemeester. 
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De voorzitter van de vertrouwenscommissie de heer VAN DEN DOOL dankt de 
Commissaris van de Koning voor zijn aanwezigheid bij het bespreken van de 
profielschets van de nieuwe burgemeester. Hij geeft een korte samenvatting van 
het verloop van de totstandkoming van de profielschets. 

De CdK de heer SMIT is blij aanwezig te zijn voor de bespreking van de zoektocht 
naar de nieuwe burgemeester. Hij noemt de 425 reacties die men van de 
inwoners heeft ontvangen om mee te denken over wat men van een 
burgemeester verwacht. Aansluitend geeft hij een toelichting op de procedure, 
waarop vervolgens de volgende vragen en antwoorden worden uitgewisseld. 

Op de vraag van de heer SMIT hoe men het karakteristiek van Papendrecht 
schetst wordt door de heer VERWEIJ aangegeven dat Papendrecht graag in de 
regio samenwerkt, maar daarnaast blijft vasthouden aan het zijn van een 
zelfstandige gemeente die zaken -daar waar dat kan- zelf wil blijven regelen. 
Daarnaast vindt men het belangrijk om ook buiten de Drechtsteden 
samenwerkingsverbanden aan te gaan. Het is belangrijk dat de nieuwe 
burgemeester dit als boegbeeld naar buiten uitdraagt. 
De heer STOUTHART noemt de landelijke uitdagingen zoals woningbouw, 
klimaatadaptatie, bereikbaarheid, vestigingsklimaat, die ook voor Papendrecht 
gelden en specifiek de nieuwe huisvesting voor het voorgezet onderwijs en het 
hoge bedrag dat hiermee gemoeid gaat. Ook noemt hij het belang van de 
Bestuurlijke Vernieuwing waarvoor een werkgroep is opgericht. 

In antwoord op de vraag van de heer SMIT naar het soort bestuurscultuur waarin 
de burgemeester komt en hoe de sfeer in de raad is wordt door mevrouw VAN ES
aangegeven dat er sprake is van een groep ambitieuze mensen die heel graag het 
allerbeste voor Papendrecht wil. Het is belangrijk dat men goed met elkaar 
omgaat, wat helaas -mede door de coronacrisis- niet altijd is gelukt. Maar zij 
merkt op dat goed gaat en er in de afgelopen periode geen conflicten zijn 
geweest. Van de nieuwe burgemeester wordt verwacht dat hij/zij duidelijk heeft 
wat de verschillende rollen binnen de democratie zijn, dat er goed geschakeld kan
worden tussen de verschillende rollen van een burgemeester, dat er neutraliteit is
en hij/zij boven de partijen staat. Verder wordt er een actieve rol verwacht om te 
signaleren wanneer zaken niet respectvol verlopen. Dit betekent niet dat men 
hier kinderachtig in wil zijn, er mag ook lol zijn en enige lichtheid is zeker 
belangrijk. Er moet wel duidelijk zijn wat men wel/niet acceptabel vindt en wat de
inhoud en relatie is. 

Op zijn vraag naar het ambtelijk apparaat en wat de grote ambities zijn inzake de
regionale samenwerking geeft de heer VAN DEN DOOL aan dat bijna de helft van 
de ambtelijke organisatie in Drechtstedenverband werkt, te weten de 
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bedrijfsvoering en de Sociale Dienst. Dit betekent dat er in Papendrecht een goed,
hoogwaardig en innoverend apparaat is. Wel spreekt hij zijn zorg uit over de 
arbeidsmarkt en merkt op dat Papendrecht graag aantrekkelijk wil zijn om te 
werken en dat een inspirerende, enthousiasmerende burgemeester hierbij 
belangrijk is.  M.b.t. de ambities in de regio geeft hij aan dat velen verdrietig zijn 
dat de Drechtraad er niet meer is, maar dat men zich hiermee wel heeft verzoend.
De ambities zijn om een profiel in de regio te hebben en een verbindende rol te 
spelen tussen stad en platteland. 

TWEEDE TERMIJN 

De heer SMIT vindt het opvallend dat lol/plezier wordt genoemd en vindt dit ook 
belangrijk.

Op zijn vraag wat men als kleine/middelgrote gemeente met 32.000 inwoners 
verwacht, een ervaren burgemeester of zij-instromer en of het belangrijk is waar 
hij/zij vandaan komt antwoordt mevrouw KARSO dat het uiteraard belangrijk is 
dat er sprake is van ervaring, maar dat men het daarnaast belangrijk vindt wat de 
persoon te bieden heeft qua talent, energie en manier van werken. 

In antwoord op de vraag van de heer SMIT naar de ruimte die de nieuwe 
burgemeester als beeldbepalend boegbeeld kan krijgen/pakken om dit te zijn 
geeft de heer LAMMERS aan dat het belangrijk is dat de nieuwe burgemeester 
authentiek en  verbindend is en dat hij/zij uitreikt naar inwoners . Men zoekt 
iemand die zichtbaar is en zich realiseert dat zijn/haar rol belangrijk is bij het 
ondersteunen van de democratie en het beter betrekken van de bevolking bij de 
politiek. Ook vindt men het van belang dat het boegbeeld van de gemeente goed 
onderscheid kan maken tussen hoofd- en bijzaken en dat hij/zij humor heeft en 
kan relativeren. 

Op de vraag wat er -omdat de functie van burgemeester redelijk is ontdaan van 
romantiek en men ook streng moet kunnen optreden- speelt op het gebied van 
openbare orde en veiligheid en integriteit antwoordt de heer VAN DEN DOOL dat
bij onderzoek onder inwoners is gebleken dat openbare orde en veiligheid in 
Papendrecht -in vergelijking met andere gemeenten- relatief hoog scoort. Het is 
daarom belangrijk dat de burgemeester sterk in de schoenen staat, helder kan 
communiceren en indien nodig maatregelen moet kunnen treffen.  Wat betreft 
integriteit heeft men in het profiel gesproken over de hoeder van de integriteit 
die zaken bespreekbaar kan maken, helder kan zijn en goede procedures volgt. 

In antwoord op de vraag hoe prettig het is om in Papendrecht te wonen en of het
makkelijk is om een woning te vinden antwoordt mevrouw KARSO dat haar keuze

3



Verslag gemeenteraad inzake profielschets nieuwe burgemeester van 5 juli 2022

destijds voor Papendrecht te maken had met de goede voorzieningen (2 mooie 
VO-scholen, goede sportverenigingen voor het jonge gezin, etc.). Naast de dorpse 
uitstraling zijn er veel mogelijkheden om uit te gaan en goed te vertoeven, er zijn 
veel verenigingen en men hoeft zich niet te vervelen. Papendrecht is een actieve 
gemeenschap, waar men alles doet om elkaar te ontmoeten en zich met elkaar te 
verbinden. Omdat er in Papendrecht voldoende gebeurt hoeft men niet naar 
Dordrecht of Rotterdam.

Mevrouw BOKMA is 20 jaar geleden in Papendrecht komen wonen en merkt op 
dat het licht bruisende Papendrecht met de komst van het nieuwe centrum, de 
restaurants en de afbouw van het Merwehoofd veel bruisender is geworden.  Er is
een goed verenigingsleven en om in te burgeren is het een goed idee om 
vrijwilliger te worden. Het kopen van een huis was destijds niet zo moeilijk, maar 
dat komt en gaat met de economische ontwikkelingen en de stand van de 
huizenmarkt. Tegen februari -wanneer de burgemeester zal aantreden- hoopt zij 
op een iets betere situatie. 
De heer VAN DEN DOOL merkt op dat er sprake is van een gevarieerd aanbod in 
woningen, van nieuwbouwwijken tot het oude dijklint. Hij is zich bewust van de 
problematische woningmarkt -in heel Nederland- , maar merkt op dat er in 
Papendrecht nog wel aanbod is. 

De heer SMIT dankt een ieder voor de inbreng. 

Vervolgens wordt de profielschets bij acclamatie vastgesteld en door de voorzitter
van de vertrouwenscommissie de heer VAN DEN DOOL overhandigd aan de 
commissaris van de Koning. 

Aansluitend dankt de VOORZITTER de CdK en de Kabinetschef voor hun 
aanwezigheid en inbreng en overhandigt zij de Commissaris een Papendrechts 
presentje. 

05. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde dankt de VOORZITTER een ieder voor aanwezigheid en 
inbreng en sluit de vergadering om 20.15 uur.

De plv. griffier, De voorzitter, 

De heer B. van ‘t Westeinde mevrouw A.M.M. Jetten
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