
VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN PAPENDRECHT 
GEHOUDEN OP 8 APRIL 2020 OM 20.00 UUR IN HET GEMEENTEHUIS TE PAPENDRECHT

Aanwezig:
de heer A.J. Moerkerke, voorzitter;

mevrouw C.G.M. Bus, raadsgriffier; 

Afwezig met kennisgeving:
de heer R. Lammers (Onafhankelijk Papendrecht) de dames: A. van den Adel (PAB), T.C. van Es (D66), 
B. de Heer (PAB), S.H. de Keizer (VVD), A. van der Matten-Spek (CDA), K.E. Middelkoop-van den Adel 
(CDA), S.J.A. Verdoorn-de Lang (PAB), H.M. van Wijngaarden (PAB) en D. Yildiz-Karso (PvdA) en de 
heren: A.P.J. den Dekker (ChristenUnie), L.T. van den Dool (CDA), J.L. van Erk (ChristenUnie), B.H. 
Grimmius (GroenLinks), M. de Haas (VVD), L.J. van Hal (D66), J. Hoogeveen (PAB), A.J. Kosten (SGP), 
A. Stremler (PAB), P. Stremler (PAB), J.G.S. van der Tak (Onafhankelijk Papendrecht), A.N. Tromp 
(PAB) en M.H.A. Verweij (PAB), raadsleden;

Voorts afwezig: mevrouw C.A. Verver en de heren A.M.J.M. Janssen, P.L. Paans en C. De Ruijter, 
wethouders

Publieke tribune: 1 persoon

Verslaglegging: mw. C.G.M. Bus

De vergadering van 8 april 2020 werd niet geopend omdat het quorum (meer dan de helft van de 
raadsleden) niet werd behaald. Er waren (zoals verwacht) geen raadsleden aanwezig. Er is conform 
artikel 16 Reglement van Orde een kwartier gewacht. De voorzitter heeft onmiddellijk een nieuwe 
vergadering uitgeschreven, die minimaal 24 uur ligt na het uitschrijven ervan. Deze is gepland op 9 april 
2020 om 20.20 uur in de raadzaal van Papendrecht.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Papendrecht op 14 mei 2020

griffier,  de voorzitter,

C.G.M. Bus  A. J. Moerkerke

1



Lijst met toezeggingen

1.

Onderwerp: Overlast ratten en muizen

Wethouder Janssen zegt toe schriftelijk informatie te verstrekken over aantallen meldingen bij de 
gemeente over afval en overlast door ratten en muizen en een terugkoppeling te geven over de 
maatregelen die HVC treft.

2.

Onderwerp: Veranderopgave inburgering

Wethouder Paans zegt n.a.v. een vraag van de heer Verweij toe schriftelijk te zullen terugkomen op de 
vraag over de cijfers omtrent de statushouders. 

3. 

Onderwerp: Regionaal inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020

Wethouder Paans zegt toe inzicht te geven in wat lokaal is besteed. Verder komt het college nog terug 
met invulling van de lokale streefwaarden.

Overige punten:

Verzoek om RIB (E04) over opvoedings- en relatieondersteuning te agenderen en betrekken bij een 
beeldvormende bijeenkomst over Lokaal Sociaal Beleidsplan.
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