
 

 
 

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad 

van de gemeente Papendrecht, 

de heer C.J.M. de Bruin 

Markt 22 

3351 PB Papendrecht  

 

Papendrecht, 13 oktober 2014 

Onderwerp: uitspraken van het College in een artikel in het AD 

 

Geachte heer De Bruin, 

 

Namens onze fractie wordt hierbij een aantal vragen ex artikel 40 van het reglement van orde bij u 

ingediend met het verzoek deze ter beantwoording door te geleiden naar het college alsook om deze 

ter kennis te brengen van de overige leden van de gemeenteraad. 

 

Het College heeft via de woordvoerder uitspraken gedaan over de Nedstaal zaak in het AD van 

vrijdag 10 oktober jongstleden. De uitspraken komen erop neer dat het College stelt het niet relevant 

te vinden te reageren (wat het overigens wel doet in voornoemd artikel, maar dit terzijde) en wij 

citeren uit het artikel (…) “Wij vinden het niet relevant hierop te reageren. Wij focussen op de inhoud 

en zetten ons met Alblasserdam in om de proef te voorkomen”. (…) 

 

Volgens de ons bekende informatie volgt het College van Papendrecht op afstand de ontwikkelingen 

in het Nedstaal dossier. Maar van actieve betrokkenheid lijkt geen sprake. De Raad heeft daarover op 

12 juni van dit jaar een brief ontvangen. Daarin werd onder andere gemeld dat het College de 

mening is toegedaan dat (…) “Papendrecht in deze zaak feitelijk aan de zijlijn staat”. (…). 

 

De strekking van deze twee uitspraken is dat enerzijds door het College wordt gesteld dat het zich 

concentreert op de inhoud en dat het zich samen met Alblasserdam inzet om de proef te voorkomen. 

Anderzijds stelde het College een paar maanden eerder juist dat het aan de zijlijn staat, en er verder 

ook geen directe betrokkenheid meer mee heeft. 

 

Vraag: 

Waaruit bestaat de mogelijk actieve betrokkenheid van het College van Papendrecht bij dit dossier? 

En zo dat het geval is: om welke concrete acties en ondersteuning zou het dan gaan? 

 

Wij danken u voor de beantwoording. 

 

Hoogachtend, 

Onafhankelijk Papendrecht 

 

(Ruud Lammers). 


