
Ter verduidelijking van de positie van het PMV (Platform Maatschappelijke Verkenning) in het nieuwe 
BOB vergadersysteem per ingang van 2020.

Het PMV is de politieke antenne in de Papendrechtse samenleving die niet politiek is en heeft in de loop der 
jaren zowel vele vergaderingen op locatie als werkbezoeken afgelegd bij organisaties en verenigingen. 
Hierbij komt de politiek zonder directe aanleiding in contact met wat er in Papendrecht aan veelzijdigheid 
aanwezig is en zonder dat er iets van elkaar wordt verwacht. 
Hierdoor is het PMV een zeer gewaardeerd onderdeel geworden van de Papendrechtse politiek waarbij de 
bezoeken aan organisaties en verenigingen zeer leerzaam, interessant en verrassend worden gevonden, 
zowel vanuit de organisaties en verenigingen als bij de duo- raadsleden.
Vanuit de bezochte organisaties wordt daarnaast de drempel om contact te zoeken met raads- of 
commissieleden lager, ingeval er een probleem is waar zij hulp bij zoeken. 
Met de komende bestuurlijke vernieuwing is er onduidelijkheid ontstaan over de rol die het PMV zal krijgen 
en om de waarde die het PMV heeft ook voor de toekomst te waarborgen zijn de volgende punten opgesteld:

 Het PMV is a-politiek.
 Het PMV bestaat uit een vaste kern met vanuit elke fractie minimaal 1 (duo-) raadslid.
 Het staat iedereen vrij om een PMV vergadering bij te wonen.
 Het PMV blijft waar mogelijk vergaderen op locatie, zonder directe aanleiding maar vanuit interesse 

naar de Papendrechtse samenleving.
 Het PMV blijft in kleine groepjes werkbezoeken afleggen, zonder directe aanleiding maar vanuit 

interesse naar de Papendrechtse samenleving.
 Het PMV gaat over haar eigen agenda.
 Het PMV kan op eigen initiatief een thema oppakken om verder uit te diepen.
 De agendacommissie kan het PMV vragen om mee te denken over de invulling van de 

beeldvormende fase.
 De agendacommissie kan het PMV vragen om een beeldvormende avond op locatie te organiseren, 

hiervoor wordt een vergaderdatum gekozen buiten de reguliere PMV vergaderdata.

Vraag aan het PMV is:
Overeenstemming over de notitie.

Met als vervolg:
Inbrengen bij de werkgroep bestuurlijke vernieuwing met het verzoek de rol en het doel, zoals omschreven in
de punten uit de notitie te onderschrijven en over te nemen.


