
VERSLAG VAN RAADSVERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN PAPENDRECHT GEHOUDEN OP 
2 juli 2020 OM 20.00 UUR VIA LIVESTREAM

Aanwezig: de heer A.J. Moerkerke, voorzitter, de dames:  K.E. Middelkoop- van den Adel (CDA), T.C. 
van Es (D66), B. de Heer (PAB), H.M. van Wijngaarden (PAB), D. Yildiz-Karso (PvdA), A. Bokma (VVD), 
S. Verdoorn (PAB), A. van den Andel (PAB) en A. van der Matten (CDA) en de heren: J.L. van Erk 
(ChristenUnie) – vanaf agendapunt 7, A.P.J. den Dekker (ChristenUnie), R. Lammers (OP), J.G.S. van 
der Tak (OP), L.T. van den Dool (CDA), L.J. van Hal (D66), M.H.A. Verweij (PAB), A. Stremler (PAB), 
A.N. Tromp (PAB), J. Hoogeveen (PAB), P. Stremler (PAB), B.H. Grimmius (GroenLinks) en A. Kosten 
(SGP)

Wethouders: P. Paans, A. Janssen, K. de Ruijter en C. Verver
 

01. Opening
De VOORZITTER opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.

Het agendapunt ENSIA informatieveiligheid bevat vertrouwelijke stukken. Als het agendapunt als 
hamerstuk behandeld kan worden, kan het vastgesteld worden. Wanneer er vragen zijn of er 
behoefte is aan beraadslaging, wordt het punt doorgeschoven naar de fysieke vergadering van 9 juli 
2020. Na de behandeling van de kaderbrief kan de raad technische vragen stellen. 

02. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

03. Vragenkwartier
De fractie van OP heeft een vraag over de position paper financiële verhoudingen. De heer VAN DER 
TAK geeft aan dat in de position paper twee pagina’s staan met betrekking tot de financiële positie 
van de gemeente Papendracht en vraagt waarom de gemeente deelneemt en wat de verwachting 
van het college is. In de position paper staat dat er voor de investeringen van de VO-scholen eerst 
financiële ruimte gemaakt moet worden voordat geïnvesteerd kan worden. De mogelijkheden voor 
grote noodzakelijke investeringen zijn dus beperkt. De fractie van OP vraagt of dit inhoudt dat er op 
dit moment geen investeringen gedaan worden. Wethouder PAANS antwoordt dat de VNG de 
medewerking van het college heeft gevraagd voor het in beeld brengen van de knellende financiën 
van de gemeente. Gemeenten moeten financieel gezond zijn. Alle middelen die ertoe bijdragen dat 
er bewustwording is ten aanzien van de financiële positie van de gemeenten worden aangepakt. Wat 
de investeringen in de VO-scholen betreft antwoordt de wethouder dat het uitgangspunt is en blijft 
dat de begroting sluitend moet zijn. Daar waar nodig zal er geïnvesteerd worden, maar wel met een 
gedegen dekking. 

De heer VAN HAL geeft aan dat het college bij de beeldvormende behandeling van de bouw van de 
Veerpromenade heeft toegezegd dat er met de inwoners gesproken wordt. De fractie van D66 vraagt 
of alle inwoners worden uitgenodigd mee te praten over het ontwerp van het plein. Wethouder 
JANSSEN antwoordt dat dit gebeurt, niet alleen de direct omwonenden worden hierbij betrokken. De 
wethouder onderzoekt op welke wijze dit het beste kan gebeuren. De heer VAN HAL wenst op de 
hoogte gebracht te worden van de uitkomst van dit onderzoek. Wethouder JANSSEN zegt dit toe. 

04. Vaststellen van het verslag van diverse vergaderingen
Verslag van de hybride beeldvormende bijeenkomsten op 26 en 27 mei 2020 in het gemeentehuis te 
Papendrecht
Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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Verslag van de openbare video-vergadering van de gemeenteraad van Papendrecht gehouden op 11 
juni 2020 om 20.00 uur
De heer GRIMMIUS geeft aan dat op pagina 5 staat dat wethouder Paans terugkomt op de vraag op 
welke wijze bepaalde activiteiten worden gefinancierd uit het budget Jeugd. Dit wordt niet vermeld 
bij de toezeggingen. Wethouder PAANS zegt toe dit na te kijken en hierop terug te komen. 

Mevrouw DE KEIZER complimenteert de notulist voor dit goed leesbare en goed verwoorde verslag. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Verslag van het tweede deel van de openbare video-vergadering van de gemeenteraad van 
Papendracht gehouden op 11 juni 2020 en voortgezet op 16 juni 2020 om 20.00 uur
Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

05. Ingekomen stukken en mededelingen
Wethouder JANSSEN deelt mee dat de gemeentelijke regentonactie gisteren is afgesloten. 102 
inwoners hebben interesse getoond, er zijn 71 regentonnen verkocht.

A-stukken
Er zijn geen opmerkingen bij de A-stukken.

D-stukken
Mevrouw VAN ES leest in de Raadsinformatiebrief (RIB) inzake de planning van het 
onderwijsachterstandenbeleid dat in november het beleidsplan naar de raad gaat. De fractie van D66 
heeft hierover twee vragen met betrekking tot peuters met risico op een onderwijsachterstand. De 
urenverruiming voor doelgroeppeuters gebeurt binnen het bestaande budget. Daarnaast stelt de 
urenverruiming van vijf naar acht uur de aanbieders in staat om met gemengde groepen te blijven 
werken. Daarmee wordt segregatie tegengegaan. De fractie vraagt hoe de urenverruiming binnen 
het bestaande budget kan plaatsvinden en of met ‘gemengde groepen’ wordt bedoeld kinderen met 
en zonder een taalachterstand. Wethouder DE RUIJTER antwoordt dat het gaat over kinderen met 
een beperkte en met een grote achterstand. Er zijn kinderen bij met verschillende taalachterstanden. 
De urenverruiming wordt betaald uit het bestaande budget onderwijsachterstandenbeleid. Er is 
voldoende dekking. 

06. Benoeming raadsadviseur/plv griffier
De heer HOOGEVEEN beveelt de raad namens de werkgeverscommissie van harte aan mevrouw 
Bijman te benoemen als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier. Mevrouw Bijman is een 
betrouwbare medewerker en de commissie heeft alle vertrouwen in haar. Alle raadsleden staan 
achter de benoeming van mevrouw Bijman, zij wordt bij acclamatie benoemd. De VOORZITTER 
feliciteert mevrouw Bijman met haar benoeming. Mevrouw BIJMAN kijkt uit naar de samenwerking.

07. Jaarstukken 2019 
Eerste termijn
De heer VAN DEN DOOL complimenteert het college, de accountant is positief over de wijze van 
verantwoording, er is een mooi overschot gerealiseerd van bijna 1,5 miljoen euro en de algemene 
reserve is gegroeid. De fractie van het CDA heeft een aantal vragen en opmerkingen. Er is op dit 
moment een egalisatiereserve leges omgevingsvergunningen van ruim 1,1 miljoen euro. Dit is veel en 
het risico op schommelingen in dit college lijkt beperkt. Tegelijk is in 2018 de risicoreserve sociaal 
domein opgeheven. Toen was daar iets voor te zeggen aangezien de risico’s door de hele regio 
gedragen werden, dit is niet meer het geval. Het is verstandig de risico’s opnieuw te overwegen. De 
fractie vraagt het college hoe zij denkt over het opnieuw instellen van de risicoreserve sociaal 
domein en hierin een bedrag van 1 miljoen euro uit de egalisatiereserve leges 
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omgevingsvergunningen te storten. Op pagina 160 wordt het wegvallen van het dividend van Eneco 
genoemd. De leningenportefeuille moet eerst aangepast worden om de jaarlijkse inkomsten te 
compenseren, dit wordt ook door de accountant geadviseerd. De fractie vraagt of het al bekend is of 
de uiteindelijke offertes van de banken de beoogde besparing van rentelasten gaan realiseren. De 
lening voor het Fokkergebouw is 9,2 miljoen euro. Hier staan huurinkomsten tegenover die hoger zijn 
dan de gangbare marktrente. Op het sociaal domein valt op dat de kosten voor de huishoudelijke 
ondersteuning Wmo 220.000 euro hoger uitvallen. De fractie vraagt wat hiervan de oorzaak is en wat 
hieraan gedaan kan worden. De fractie mist in de jaarstukken de indicatoren. Zo te zien doet de 
gemeente weinig aan sport (minder dan gemiddeld in Nederland) en het wordt pijnlijk duidelijk dat 
de gemeente veel afval produceert. Het aantal jongeren dat jeugdhulp ontvangt is hoger dan 
gemiddeld in Nederland. Het zou goed zijn dat dergelijke indicatoren in relatie gebracht worden met 
het beleid. De fractie vraagt het college dit te doen. 

Mevrouw VAN ES spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop de stukken zijn opgesteld. De 
fractie van D66 heeft een aantal vragen. Op pagina 32 wordt gesproken over de koele tuinen en de 
pilot in de Da Costastraat. Het is niet geheel duidelijk of deze ideeën van de inwoners komen of dat 
inwoners meehelpen met ideeën van de gemeente uitvoeren. De fractie van D66 vraagt aandacht 
voor de fietsenstalling en vraagt het college om een schriftelijk antwoord met daarin opgenomen de 
recente geschiedenis en benoemd dat bij de bouw van de parkeergarage is vergeten een 
fietsenstalling mee te nemen. De fractie wil antwoorden op de vagen: welke locaties zijn er 
onderzocht, wat zijn de criteria voor een overdekte fietsenstalling, wat is het budget en hoe pakt het 
college dit punt op. De fractie heeft een vraag gesteld inzake het versterken van de 
toekomstbestendigheid van het nieuwe winkelcentrum en wil weten wat precies de bijdrage is 
(mensen en middelen) van de gemeente aan de activiteiten binnen het concept. Het antwoord dat 
het college hierop gegeven is, is onbevredigend. De fractie verzoekt het onderwerp ‘Zwarte Piet’ te 
agenderen voor de commissie ABZ in september en wil dit bespreken in de context van de rol en de 
bijdrage van de gemeente met betrekking tot dit onderwerp. De fractie wijst op het feit dat er door 
de gemeente onvoldoende gescheiden afval wordt opgehaald, per huishouden wordt gemiddeld 
meer afval geproduceerd dan in andere gemeenten. In 2019 werd er bijna 2 miljoen kilo afval te veel 
geproduceerd. De fractie is van mening dat het college hier onvoldoende aan doet en wil van de 
wethouder horen hoe hoog de jaarlijkse boete hiervoor is en wanneer de studie ‘voor- en 
nascheiding’ is afgerond.

De heer VERWEIJ geeft aan dat de stukken veel afkortingen bevatten en vraagt of deze in een bijlage 
toegelicht kunnen worden. De fractie van het PAB complimenteert het college voor de stukken en 
heeft een aantal opmerkingen. Op pagina 141 wordt gesproken over de ontwikkeling van de 
organisatie. De fractie hoort graag de stand van zaken. De beeldvormende bijeenkomst is om 
begrijpelijke redenen niet doorgegaan. De fractie heeft een aantal vragen gesteld. Op 22 mei 2020 
heeft de fractie vernomen dat deze vragen nog niet beantwoord konden worden. De fractie heeft 
ondertussen een RIB ontvangen met de beantwoording van de vragen. De fractie heeft zorgen over 
de mobiliteit en het aantal vacatures dat ingevuld moet worden. Alleen het gaan werken in teams is 
goed tot stand gekomen. Er is sprake van een grote mobiliteit en uitstroom. Hierdoor verdwijnt veel 
kennis. De fractie vraagt hoeveel vacatures er nog moeten worden ingevuld. Daarnaast is er sprake 
van veel inhuur van mensen, vooral om capaciteit op te vangen. De fractie vraagt of het niet 
verstandiger is om mensen in dienst te nemen. De fractie heeft nog veel vragen over de ontwikkeling 
van het personeelsbeleid en verzoekt het college te komen met een tweede RIB waarin de 
openstaande vragen beantwoord worden, voordat de kaderbrief behandeld wordt. In het voorstel 
bestemming gerealiseerd resultaat staan veel geoormerkte reserves. In het verleden is afgesproken 
zo min mogelijk reserves te oormerken. De fractie vraagt wat de noodzaak is om zo veel reserves te 
oormerken. In het accountantsverslag worden verbeterpunten genoemd, een daarvan gaat over de 
Europese aanbesteding. In het accountantsverslag wordt melding gemaakt van een 
onrechtmatigheidsfout van ruim 350.000 euro door niet Europees aan te besteden. Deze fouten zijn 
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eerder gemeld. De fractie vraagt op welke wijze het college hier verbetering in aan gaat brengen. 
Verder vraagt de fractie hoe het college in de toekomst gaat voorkomen dat er weer voor diverse 
facturen geen prestatielevering is aan te tonen. 

De heer VAN DEN TAK complimenteert het college voor de wijze waarop de jaarstukken zijn 
samengesteld. De fractie van OP constateert dat er wat slordigheden in de jaarstukken zijn geslopen. 
Zo worden er voordelen toegelicht die achteraf nadelen blijken te zijn of er wordt verwezen naar een 
norm die niet meer actueel is. De fractie doet een beroep op het college om voor de volgende 
jaarstukken voldoende checks in te bouwen. Ten aanzien van het raadsbesluit waarin het college een 
voorstel doet voor de resultaatsbestemming komt de fractie met een amendement. De financiële 
positie van Papendrecht is zorgelijk. Dit blijkt onder andere uit een brief die door de gemeente op 24 
juni 2020 is gestuurd aan de minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Het rekeningresultaat 2019 is 1,4 miljoen euro en geeft daarmee de mogelijkheid 
om de financiële positie van de gemeente te versterken. In het amendement stelt de fractie voor om 
het gevraagde besluit nummer 13, namelijk het budget bestuurlijke prioriteiten, niet op te hogen 
met 100.000 euro. Dit stelt de fractie voor omdat in de begroting voor 2020 al rekening wordt 
gehouden met een budget van 450.000 euro, er onvoldoende duidelijk wordt gemaakt welke 
plannen er zijn gemaakt om deze 100.000 euro te besteden, er in de eerste helft van 2020 minder 
geld is uitgegeven door de coronacrisis en de gemeente in financieel zwaar weer zit. 

Mevrouw BOKMA geeft aan dat een aantal plannen en beleidsherzieningen is uitgesteld. De fractie 
van de VVD verneemt graag de status hiervan. Van het budget bestuurlijke prioriteiten is 100.000 
euro niet besteed. De fractie vraagt wat hier de reden van is en waarom dit budget nu weer wordt 
voorgesteld. Een van de speerpunten van het college is participatie, hierover staat niet veel vermeld 
in de toelichting op de jaarcijfers. De fractie vraagt het college aan te geven wat er tot nu toe met de 
resultaten van 'Jong Papendrecht denkt mee' is gebeurd en hoe de jongeren op de hoogte worden 
gehouden. 

Mevrouw KARSO ziet dat er veel inspanningen zijn verricht, maar het is onduidelijk wat bereikt het 
resultaat is. Dit maakt het lastig te beoordelen of de resultaten voldoende zijn. Als voorbeeld noemt 
mevrouw Karso taakveld nul: bij doelstelling 1 wordt er ingezet op digitalisering en maatwerk om de 
kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen. Daarbij is gekeken naar 
een tijdige afhandeling van mails, brieven en telefoontjes. In de stukken is vervolgens niet te lezen 
wat er is gemeten en wat er bereikt is. De fractie van de PvdA vraagt om indicatoren om meer 
duiding aan de cijfers te geven. Het college hecht waarde aan het waarderen van vrijwilligers en 
mantelzorgers, maar onduidelijk is wat er is gedaan om deze mensen te ontlasten. Ten aanzien van 
het voorstel van wat ongeoormerkt wordt toegevoegd aan de diverse reserves vraagt mevrouw 
Karso waarom wordt voorgesteld om 100.000 euro over te hevelen naar 2020. De nut en noodzaak is 
de fractie van de PvdA niet helder.

Wethouder PAANS complimenteert en dankt de ambtenaren die de stukken hebben opgesteld en 
antwoordt op de gestelde vragen. Wanneer de egalisatie voorziening leges moet worden omgezet 
waardoor het doel van de reserve wijzigt, moet daar een voorstel voor komen. De raad is gevraagd 
om geld beschikbaar te stellen voor het doen van onderzoek naar de offertes van de banken. Dit 
moet gedegen uitgevoerd worden, het betreft gemeentegeld dat goed besteed moet worden. Er is 
een start gemaakt met het vaststellen van indicatoren, deze moeten wel goed meetbaar zijn. De 
wethouder zegt toe hiermee verder te gaan en te kijken welke indicatoren er in relatie tot beleid 
kunnen worden opgenomen. De wethouder komt schriftelijk terug op de vraag van de fractie van 
D66 over de nieuwe winkelstraat en zegt toe een lijst van afkortingen te maken. Wanneer er budget 
overblijft wordt dit eerst in de algemene reserve gestort, vervolgens wordt er geld aan de algemene 
reserve onttrokken voor het doel dat eraan gegeven is. Ten aanzien van de Europese aanbestedingen 
meldt de wethouder dat er sprake is van een doorlopend contract waar eerder een fout in is 
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geslopen, deze fout komt steeds terug. Er zit inderdaad een aantal slordigheden in de stukken, de 
wethouder ziet het amendement van de fractie van OP tegemoet. Mevrouw Bokma stelde een vraag 
over bestuurlijke prioriteiten, hier komt de wethouder na de schorsing op terug. 

Wethouder JANSSEN geeft aan dat de plannen omtrent onder andere de Da Costastraat in 
gezamenlijkheid ontstaan. Het betreft nooit uitsluitend een bewonersinitiatief. Er wordt inderdaad 
veel afval geproduceerd. Het aantal kilo’s per huishouden is al teruggebracht naar 225, dit is nog 
steeds hoog. Er wordt alles aan gedaan om hier verbetering in te brengen. De studie naar voor- en 
nascheiding van afval is eind 2020 afgerond. Dan volgt een periode van 1 jaar waarin er 
geëxperimenteerd wordt, de beslissing wordt in april/mei 2021 genomen. De afvalboete bedroeg in 
2019 221.000 euro. Dit jaar wordt het integrale fietsplan besproken in de raad.

Wethouder DE RUIJTER meldt dat er snel een beslissing moet worden genomen over de 
fietsenstalling. De wethouder zegt toe een nadere analyse te doen en in september 2020 op dit 
onderwerp terug te komen. Movaris heeft een onderzoek gedaan naar een integraal fietsplan, dit is 
afgerond. Het integrale fietsplan wordt dit najaar in de raad besproken. Ten aanzien van het integrale 
huisvestingsplan meldt de wethouder dat hieraan gewerkt wordt. Op dit moment wordt gewerkt aan 
een school in Middenpolder. 

Wethouder VERVER geeft een korte terugblik op het afgelopen jaar, Papendrecht is een prettiger 
gemeente geworden om in te wonen. Het college heeft goed geluisterd naar de inwoners. De kosten 
voor de huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo zijn inderdaad gestegen. Het gaat om 70 
inwoners. Dit is het gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Dit is rijksbeleid, de 
gemeente heeft hier geen invloed op. In 2019 is de basis gelegd voor participatie aan de hand van 
drie pilots. Er zijn tal van voorbeelden te noemen, zoals opstellen van de omgevingsvisie en de 
opening van een Odensehuis. De participatietrajecten van 2019 zijn op diverse terreinen 
gerealiseerd. In het kader van ‘Jong Papendrecht doet mee’ is er op 4 februari een RIB is verschenen 
met een uitgebreide beschrijving van wat er is gedaan. Er is een programma geweest met bejaarden, 
kunst, knutselen, er is meegefietst met een scootmobielclub et cetera. De omgevingsvisie staat in het 
najaar op de agenda voor de commissie. Hierin staat een uitgebreide verantwoording hoe dit actief 
wordt opgepakt. In het najaar verschijnt een kwaliteitshandvest aan de hand waarvan de gemeente 
de tevredenheid over de dienstverlening structureel gaat meten. De raad krijgt hier regelmatig een 
overzicht van. De wethouder is zeer tevreden over de dienstverlening: 80 procent van de telefoontjes 
wordt binnen de gestelde normtijd opgenomen, 90 procent van de vragen wordt door de eerste lijn 
afgehandeld, in 100 procent van de gevallen wordt er maximaal twee maal doorverbonden en 
whatsapp vragen worden in 95 procent van de gevallen binnen 1 uur beantwoord. In de 
jaarrapportage van Sterk Papendrecht wordt uitgebreid ingegaan op wat de gemeente voor 
mantelzorgers en vrijwilligers doet.

De VOORZITTER meldt dat er een bijeenkomst gepland was over organisatieontwikkeling, deze is 
vanwege de coronacrisis uitgesteld en daarna afgesteld. Het college heeft vervolgens een RIB 
opgesteld waarin de vragen die er zijn voor een groot deel zijn beantwoord. Niet alle vragen zijn 
beantwoord, de teksten van de kaderbrief bevatten ook een aantal antwoorden. De voorzitter zegt 
toe na te gaan of alle vragen nu beantwoord zijn. Er zijn op dit moment 10 vacatures bij de 
gemeente, er is inderdaad sprake van veel mobiliteit. Het valt niet mee om de juiste mensen op de 
juiste plek te krijgen. Organisatieontwikkeling is een belangrijk onderwerp voor de toekomst.

De VOORZITTER schorst de vergadering en geeft aan dat het amendement van de fractie van OP bij 
de vergadertukken is gevoegd. Dit maakt officieel deel uit van de beraadslagingen. 

De VOORZITTER hervat de vergadering. 
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Wethouder PAANS geeft aan dat het college zich in de schorsing heeft gebogen over het 
amendement. Het voorstel heeft niet de voorkeur van het college, maar gezien de moeilijke tijden 
gaat het college erin mee. Zo nodig komt het college met een kredietvoorstel. 

Wethouder DE RUIJTER geeft aan dat het college erg hecht aan participatie. Het participatieproces 
heeft al tot mooie bijeenkomsten geleid en heeft een aantal reconstructies goed gedaan en wijken 
beter leefbaar gemaakt. De wethouder zal naar aanleiding van de vraag van D66 komen met een 
raadsinformatiebrief over de overdekte fietsenstalling.

Tweede termijn
De heer VAN DER TAK brengt het amendement van de fractie van OP graag in stemming. 

De heer VERWEIJ dankt wethouder Paans voor de toezegging een lijst met afkortingen voortaan bij 
alle stukken te doen. Verder dankt de heer Verweij de wethouder voor de toezegging om de vragen 
van het PAB inzake de organisatieontwikkelingen na te lopen.

Mevrouw BOKMA geeft aan dat de fractie van de VVD het amendement van de fractie van OP steunt. 
Mevrouw Bokma geeft het college mee te onderzoeken hoe andere gemeenten met prestatie-
indicatoren omgaat.

Mevrouw VAN ES dankt wethouder Janssen voor de beantwoording van de vragen van de fractie van 
D66. De fractie is blij met de toezegging van wethouder De Ruijter om in september te komen met 
een raadsbrief inzake de fietsenstallingen. De fractie van D66 ondersteunt het amendement van de 
fractie van OP. Mevrouw Van Es heeft nog geen antwoord gekregen op haar vraag het onderwerp 
‘Zwarte Piet’ te agenderen en krijgt graag de toezegging dat dit onderwerp aan de agendacommissie 
wordt voorgelegd. De fractie van D66 vindt het spijtig dat de gemeente Papendrecht een substantiële 
boete moet betalen vanwege de hoeveelheid restafval die geproduceerd wordt.

Mevrouw KARSO stelt vast dat de jaarrekening nu vastgesteld moet worden, terwijl de fractie van de 
PvdA wil weten wat er bereikt is. Mevrouw Karso vraagt of de resultaten voortaan bij de stukken 
gevoegd worden. Ten aanzien van de vraag over de mantelzorgers wil de fractie van de PvdA weten 
hoeveel gezinnen die in armoede leven er in 2019 geholpen zijn. Enige tijd geleden heeft de 
gemeente interesse getoond voor een DordtPas voor alle minima en de mantelzorgers. Mevrouw 
Karso vraagt de wethouder om meer informatie hierover. Wat het werven van gemeenteambtenaren 
betreft merkt mevrouw Karso op dat er niet uitsluitend gezocht moet worden naar mensen met een 
Hbo- of Wo-opleiding maar ook naar mensen met een Mbo-opleiding. 

Wethouder PAANS meldt ten aanzien van de vragen die er gesteld zijn over de indicatoren dat het 
goed is om de effecten van het werk concreet te verwoorden. Dit brengt het college verder in het 
proces. 

Wethouder VERVER meldt dat de mantelzorg voor de gemeente wordt uitgevoerd door Sterk 
Papendrecht. Het jaarverslag komt zeer binnenkort naar de raad toe. Dat biedt de gelegenheid om 
met elkaar het gesprek aan te gaan. Ten aanzien van de DordtPas meldt de wethouder dat de 
gemeente Papendrecht op dit moment een eigen vrijwilligerspas heeft. De wethouder denkt na over 
een mogelijke aansluiting bij de DordtPas. De wethouder komt schriftelijk terug op de vraag van 
mevrouw Karso over wanneer er een voorstel komt voor hoe om te gaan met mantelzorgers en 
vrijwilligers. 

De VOORZITTER geeft aan dat het onderwerp ‘Zwarte Piet’ via de agendacommissie door de fractie 
zelf op de agenda geplaatst kan worden met een oplegnotitie.
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Mevrouw KARSO vraagt of kan worden toegezegd dat er bij het werven van personeel ook gezocht 
wordt naar mensen met een Mbo-opleiding. De VOORZITTER antwoordt dat dit wordt meegenomen.

Het amendement ‘Voorstel jaarstukken 2019’ van de fractie van OP wordt in stemming gebracht.

Het amendement wordt unaniem aangenomen.

Het voorstel ‘Jaarstukken 2019’ wordt in stemming gebracht.

Het geamendeerde voorstel ‘Jaarstukken 2019’ wordt unaniem aangenomen. 

08. Herziening APV
Eerste termijn

De heer KOSTEN geeft aan dat het een goede zaak is dat de lachgasproblematiek opgelost is. De 
fractie van de SGP wenst daarnaast dat er een duidelijke grond komt om op te kunnen treden tegen 
onwenselijke reclames, zoals reclame voor Second Love. Dit is een aantasting van de goede zeden. 
Bovendien zet de gemeente zich in voor het voorkomen van echtscheidingen. Deze reclame draagt 
hier niet aan bij. Hetzelfde geldt voor reclames die de gezondheid niet bevorderen, zoals reclames 
voor tabak, alcohol en voedingsmiddelen die voor overgewicht zorgen. De fractie van de SGP dient 
hiervoor een amendement in. 

Mevrouw MIDDELKOOP geeft aan dat in 2019 al in de raad is gesproken over een verbod op lachgas 
en dit op te nemen in de APV. De fractie van het CDA is blij dat dit nu een feit is. Ook de fractie van 
het CDA vindt de reclame voor Second Love stuitend. Als de gemeente hier geen actie op 
onderneemt, moet er gekeken worden naar het budget voor het adviespunt Scheiden. Ook betekent 
een groot aantal scheidingen wat voor het werk van Jeugdzorg. Ten aanzien van het amendement 
van de fractie van de SGP meldt mevrouw Middelkoop dat discriminatie al bij wet is verboden, het is 
overbodig dit punt toe te voegen aan de APV. Bedreiging voor de gezondheid is een te ruim begrip, 
mevrouw Middelkoop vraagt de fractie van de SGP hoe zij een verbod op reclames die de gezondheid 
bedreigen vorm wil geven. 

De heer DEN DEKKER meldt dat de fractie van ChristenUnie het amendement van de fractie van de 
SGP ondersteunt.

Mevrouw KARSO geeft aan dat de wethouder tijdens eerdere besprekingen over het lachgasgebruik 
heeft aangegeven dat een verbod lastig te handhaven is en vraagt waarom een verbod op lachgas 
niet eerder is opgenomen in de APV. Mevrouw Karso vraagt hoe een verbod in de praktijk 
gehandhaafd wordt. In de APV is opgenomen dat er geen meldingsplicht voor kleine evenementen is 
en vraagt hoe dit gezien moet worden, wat is een klein evenement? Verder wordt er gesproken over 
geen vergunning voor kerken. De fractie van de PvdA ziet dit graag meer gespecificeerd. Geldt dit 
voor gebouwen of besturen of anderszins. 

De heer VERWEIJ begrijpt de zorgen van de fractie van de SGP. Er zijn reclames die niet in het teken 
staan van het bevorderen van de gezondheid. Discriminatie is bij wet verboden. De heer Verweij wijst  
erop dat men zich ook kan richten tot de Reclamecodecommissie. Het is lastig om grenzen te stellen 
bij wat wel en wat geen goede zeden zijn. 

De VOORZITTER geeft aan dat een verbod op het hebben van lachgas niet mogelijk is, het is overal 
vrij verkrijgvaar. De overlast in combinatie met lachgas kan wel worden aangepakt. Verder is gekeken 
naar een verbod op standplaatsen voor verkoop en het aanwijzen van gebieden. Er is nu een stap in 
de goede richting gedaan. Het college ziet geen grond om reclames als Second Love te verbieden. De 
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Reclamecodecommissie heeft al de uitspraak gedaan dat de reclame niet strafbaar is. Discriminatie is 
bij wet verboden. Het verbieden van reclames op inhoud gaat niet tegen de grondwet in, maar wel 
tegen de universele verklaring voor de rechten van de mens. Het college raadt het amendement af. 

Tweede termijn
De heer KOSTEN geeft aan dat discriminatie inderdaad bij wet verboden is, dit punt wordt uit het 
amendement geschrapt. Wat reclames die de gezondheid niet bevorderen betreft meldt de heer 
Kosten dat in het amendement wordt verwezen naar richtlijnen voor buitenreclame. Het gaat om 
tabak en alcohol. Er zijn gemeenten bekend die een vergelijkbare tekst als de tekst van het 
amendement van de fractie van de SGP in de APV hebben opgenomen. De heer Kosten vindt dat de 
gemeente Papendracht stelling moet nemen.

Mevrouw MIDDELKOOP geeft aan dat de gemeente zelf kan bepalen of een reclame als Second Love 
verboden is of niet. Mevrouw Middelkoop treedt nader in overleg met de heer Kosten. 

De heer GRIMMIUS vindt de begrippen in het amendement van de fractie van de SGP erg breed en 
ziet problemen in de uitvoerbaarheid van de verboden. De fractie van GroenLinks ondersteunt het 
amendement niet. 

De heer KOSTEN vindt dat er naar andere gemeenten gekeken moet worden, zoals de gemeente 
Barneveld. Daar geldt een verbod en wordt er gehandhaafd. 

Mevrouw KARSO hoopt op een duidelijke toezegging om op een ander moment met elkaar in 
gesprek te gaan over de APV. 

De heer VERWEIJ geeft aan dat uit de discussie blijkt dat het heel moeilijk wordt om bij de genoemde 
onderwerpen een duidelijke grens te trekken. Er zijn meer verleidingen dan alleen Second Love. De 
fractie van het PAB ondersteunt het amendement niet. 

De heer KOSTEN meldt dat het gaat over uitingen in de publieke ruimte die haaks staan op ander 
beleid. 

De heer Van HAL geeft aan dat de fractie van D66 het amendement niet steunt. Het is niet de taak 
van de overheid te bepalen wat gezond of ongezond is en wat goede zeden zijn. 

De heer LAMMERS meldt dat in 2013 in de raad gesproken is over blootreclames. De fractie van OP 
vindt dat ook storend. De toenmalig wethouder onderschreef dat, maar het lastige is dat de 
bushokjes waar de reclame geplaatst wordt, zijn uitbesteed. De motie die toen werd ingediend heeft 
het niet gehaald. De fractie van OP twijfelt. Er is veel bloot te zien in de openbare ruimte, maar dit is 
de tijdsgeest: overal is bloot.

Mevrouw DE KEIZER meldt dat de fractie van de VVD het amendement niet steunt. 

De heer KOSTEN heeft het antwoord dat de voorzitter gaf niet goed verstaan. De vraag van de heer 
Kosten was of het mogelijk is om iets met contracten met adverteerders te doen en of het college 
daartoe bereid is. De VOORZITTER geeft dat het mogelijk is om met concessiehouders of in de APV 
iets over deze verboden af te spreken, maar dat handhaving lastig is. Bovendien zijn er 
definitiekwesties en verschillende interpretaties. 

Het amendement ‘APV’ van de fractie van de SGP wordt in stemming gebracht.

Stemverklaringen
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Mevrouw MIDDELKOOP meldt dat de fractie van het CDA de intenties van het amendement kan 
volgen, maar het probleem zijn de definities en de interpretaties. De fractie van het CDA steunt het 
amendement niet.

Het amendement ‘APV’ van de fractie van de SGP wordt verworpen met 3 stemmen voor (SGP en 
Christen Unie) en 20 stemmen tegen (overige fracties).

Het voorstel ‘APV’ wordt unaniem aangenomen. 

09. Verantwoording ENSIA 2019
De verantwoording ENSIA wordt unaniem aangenomen. 

10. Vaststelling Bestemmingsplan Kavels Boudewijn Onderwaterlaan
Het Bestemmingsplan Kavels Boudewijn Onderwaterlaan wordt unaniem aangenomen. 

11. Gemeenschappelijke regeling Gevudo ontwerpbegroting 2021 en jaarstukken 2019
De Gemeenschappelijke regeling Gevudo ontwerpbegroting 2021 en jaarstukken 2019 worden 
unaniem aangenomen.

12. Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering om 22.39 uur. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Papendrecht op 1 oktober 
2020.

De griffier De voorzitter,
C. Bus A. J. Moerkerke 
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