
Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 21 november 2019 gemeentehuis te 
Papendrecht vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur.

Aanwezig:
Jennie Vos, voorzitter
Akkie Bokma, Leonie Middelkoop, Willem Goudriaan, Henk Mooij, Stefan Suijker, Ad 
Tromp, PMV leden
Leo Quist, Cees van Dixhoorn, bezoekers
Chantal Richter, griffie
Jeanine van Prehn, notulist

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
Deze vergadering wordt voornamelijk besteed aan het invullen van de nieuwe 
vormgeving van het PMV. 

2. Vaststelling van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 19 september 2019.
Pagina 1: de voorzitter vraagt Stefan Suijker naar zijn contact met de afdeling 
Maatschappelijke Ontwikkeling inzake jongvolwassenen. Stefan geeft aan dat er wel 
contact is geweest maar dat er helaas geen interesse meer is. Hij heeft gehoord dat  
de jongeren in hun beleving eerst enthousiast zijn gemaakt, maar dat er vervolgens 
niet veel is gebeurd, hetgeen ertoe heeft geleid dat de interesse inmiddels is 
vervaagd.
N.a.v. agendapunt 7 zou Peter Stremler Ardjan Boersma vragen om aanvullende 
informatie. Ardjan heeft echter geen andere informatie. De jachthaven is daarmee uit 
beeld.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Reflectie op nieuwe rol/positie n.a.v. bestuurlijke vernieuwing.
Dit agendapunt stond in het teken van de toekomst van het PMV, tegen de 
achtergrond van de bestuurlijke vernieuwing. Deze gedachtewisseling volgde op de 
PMV-vergadering van 19 september 2019 waar ook oriënterend is gesproken over 
invulling van de toekomst, maar nog geen gezamenlijke conclusie was getrokken.

Na de PMV-vergadering is een terugkoppeling opgesteld over de behandeling van dit 
agendapunt in de PMV-vergadering van 21 november 2019, geadresseerd aan de 
fractievoorzitters, met daarbij het verzoek van het PMV om deze terugkoppeling te 
agenderen in het fractievoorzittersoverleg van maandag 2 december. Het document 
is te vinden in de bijlage van dit verslag. De reacties die hierop gegeven zijn door 
PMV-leden, zijn te vinden iBabs (bij de stukken van de vergadering 21 november 
2019). 

1



5. Ingekomen stukken.
VV Papendrecht heeft het PMV uitgenodigd om op locatie te komen vergaderen en 
hun visie op de toekomst te horen. De eerstvolgende vergadering wordt op deze 
uitnodiging ingegaan. Chantal checkt bij de ambtelijke organisatie of de timing 
adequaat is, vanwege eventuele lopende contacten en actuele ontwikkelingen. 

6. Maatschappelijke betrokkenheid/signalen uit de samenleving.
Henk Mooij is bij een presentatie geweest van “Jong Papendrecht Denkt Mee", 27 
leerlingen uit alle groepen 7 van Papendrecht hebben nagedacht over belangrijke 
onderwerpen waar de gemeente zich mee bezig houdt. Hierbij kwam ook aan de 
orde dat kinderen (te) ver van de politiek staan en dat ze graag dichterbij de politiek 
willen komen. De kinderen waren enthousiast over de mogelijkheid van een 
jeugdburgemeester (die er in Papendrecht nog niet is). Daarnaast konden de 
kinderen ook eigen ideeën inbrengen over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. 
Burgemeester Moerkerke heeft hen uitgenodigd om 1 idee direct uit te voeren: in 
januari gaat hij samen met de kinderen langs bij de Papendrechtse hulpverleners 
met iets lekkers om hen te laten weten wat een fantastisch werk zij doen. Ook willen 
kinderen meer betrokken worden bij de 4 mei viering.

Leo Quist bezocht het maatschappelijk debat inzake Wonen georganiseerd door het 
PvdA.

Akkie Bokma merkt op dat het onrustig is op social media over de pilot 
afvalinzameling in de Oostpolder. Naar haar idee zou het goed zijn als de gemeente 
reageert/modereert in dit soort online gesprekken. 

Leonie Middelkoop geeft aan dat het probleem met de AED op de Meent, waarvan 
men dacht dat het opgelost was, helaas nog niet is opgelost. Mensen zetten (zeker 
als het regent) fietsen onder het afdakje voor de AED. Zij zal melding doen bij de 
boa’s. 

7. Bespreken van bezoeken.
Er worden vooralsnog geen nieuwe bezoeken gepland.

8. Voorbereiding PMV-vergadering 23 januari 2020.
De eerstvolgende PMV-vergadering nieuwe stijl zal op 23 januari 2020 worden 
gehouden. Dit is de laatste PMV-vergadering van voorzitter Jennie Vos. 

9. Rondvraag en sluiting
De voorzitter sluit de avond om 22.00 uur en dankt eenieder voor hun inbreng. 
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Aan: Fractievoorzittersoverleg (vergadering maandag 2 december)
Van: Platform Maatschappelijke Verkenning
Datum: 27 november 2019
Onderwerp:  Terugkoppeling PMV 21 november 2019

Aanwezig: Jennie Vos (voorzitter), Stefan Suijker (lid), Akkie Bokma (lid), Ad Tromp (lid), Leonie 
Middelkoop (lid), Willem Goudriaan (lid), Henk Mooij (lid), Leo Quist (bezoeker), Cees van Dixhoorn 
(bezoeker), Chantal Richter (secretaris), Jeanine van Prehn  (notulist)

Inleiding

De PMV-vergadering van 21 november stond in het teken van de toekomst van het PMV, tegen de 
achtergrond van de bestuurlijke vernieuwing. Deze gedachtewisseling volgde op de PMV-vergadering 
van 19 september 2019 waar ook oriënterend is gesproken over invulling van de toekomst, maar nog 
geen gezamenlijke conclusie was getrokken.

Bestuurlijke vernieuwing

De visie op de rol van het PMV is verwoord in de Notitie bestuurlijke vernieuwing (p. 8) en 
is vastgesteld in de raadsvergadering van 11 juli 2019:

De werkgroep ziet het PMV in het nieuwe vergadermodel als mede-aanjager voor de beeldvormende 
fase. Het PMV organiseert dan bezoeken waar de hele raad bij kan aansluiten. Externe bijeenkomsten  
kunnen worden gepland op de data voor beeldvormende avonden. De rol van het PMV kan ook 
zijn om onderwerpen aan te dragen waar extra Beeldvorming over gewenst is. Dus het werkt 2 
kanten uit: aan de slag met onderwerp uit de Bestuurlijke kalender of vanuit een beeldvormende 
bijeenkomst (agenderend) een onderwerp aandragen voor de bestuurlijke kalender.

En op p. 12:
Perspectief PMV: De link met de raad wordt in het nieuwe model beter. De link naar de 
reguliere raadscyclus wordt gelegd. Het PMV kan voor de raad beeldvormende bijeenkomsten 
organiseren. Het PMV kan zelf onderwerpen aandragen en voorstellen doen, de agendacommissie 
bepaalt.

In de vergadering van 21 november is gebruik gemaakt van een werkvorm, zodat een ieder haar/zijn 
zegje kon doen. Het streven was om aan het einde van dit agendapunt een gezamenlijke conclusie te 
trekken over de rol van het PMV in de pilot. Dit is ten dele gelukt.

Tijdens de PMV-vergadering van 21 november is besloten om een weergave van het gesprek over de 
toekomst te adresseren aan de fractievoorzitters, die op maandag 2 december weer bij elkaar 
komen:
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Gedachtewisseling in het PMV op 21 november 2019

Tijdens de vergadering van het PMV (21 november) is uitgewisseld wat als waardevol wordt gezien, 
en wat het PMV zou willen veranderen, gelet op de pilot Bestuurlijke Vernieuwing.

De PMV-leden zijn het erover eens dat de laagdrempelige sfeer van de ‘maatschappelijke verkenning’ 
behouden moet blijven. Het wordt als positief ervaren dat het PMV ‘naar buiten’ gaat. 
Aandachtspunt voor de toekomst is terugkoppeling van opgehaalde informatie naar de raad en de 
vindbaarheid van het PMV, ook buiten het verenigingsleven om (dus voor inwoners die niet 
aangesloten zijn bij een club of organisatie). Waardering is er ook voor het informele en ontspannen 
karakter van de PMV-bijeenkomsten.

In aanloop naar de vergadering van 21 november heeft 1 van de PMV-leden het initiatief genomen 
om een visie op de toekomst van het PMV op papier te zetten. Uit de bespreking hiervan bleek dat er 
(grotendeels) consensus bestaat over onderstaande punten:

 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.

Over een aantal andere punten wordt verschillend gedacht in het PMV:

 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.

De vraag die hieraan ten grondslag ligt: Hoe gaat PMV samenwerken met de agendacommissie? Wat 
wordt ieders rol? In hoeverre kan PMV eigen agenda invulling geven, of werkt PMV alleen nog in 
‘opdracht’ van de nieuwe agendacommissie?

Vooruitblik PMV in pilotfase

In 2020 staan de volgende PMV-bijeenkomsten op de planning 23 januari, 28 mei en 8 oktober. Het 
PMV heeft 21 november besloten om de eerste datum (23 januari) in ieder geval in te vullen in PMV 
‘oude stijl’, waarbij een bezoek aan een Papendrechtse organisatie of vereniging wordt gebracht. 
Voor de langere termijn achten de PMV-leden het wenselijk nadere afspraken te gaan maken over 
rolneming PMV en agendacommissie en hun onderlinge samenwerking. Aangezien de bestuurlijke 
vernieuwing een pilot betreft, is het denkbaar dat dit in de loop van die periode handen en voeten 
gaat krijgen.
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