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Algemene Beschouwingen 

 
Voorzitter, beste Kees,  
Dit zijn de laatste algemene beschouwingen met burgemeester Kees de Bruin. Ik heb hem zes jaar 
meegemaakt (van de 15). Waardering van onze kant voor je inzet de gemeente zo’n lange periode te 
hebben willen dienen, alsook bij de inwoners het gevoel van eigenaarschap te hebben willen 
versterken. De Papendrechter als ambassadeur voor zijn gemeente. Ook was je bestuurlijk scherp, 
zoals recent bij de Veiligheidsregio, opkomend voor het onafhankelijke Papendrechtse belang. Steeds 
de balans zoekend bij de vele uitdagingen die aan het burgemeesterschap worden gesteld. 
Het is ondoenlijk als je verdiensten voor Papendrecht in dit korte bestek op te noemen, maar 
gelukkig krijgen wij daar de komende maanden nog de tijd voor. 
 
En dan werd deze week bekend dat Papendrecht een nieuwe burgemeester krijgt in de persoon van 
Aart-Jan Moerkerke. Wij verheugen ons op de samenwerking met de heer Moerkerke en wij wensen 
hem alle succes om Papendrecht te komen dienen. Als hoeder van de openbare veiligheid en als 
voorzitter van het college en de gemeenteraad zullen wij hem bij het onafhankelijk houden van 
Papendrecht ten volle ondersteunen. 
 
Voorzitter, leden van de Raad en het College, ambtenarij en toehoorders, 
De gemeente is nog steeds autonoom, zelfbeschikkend en onafhankelijk. Vanuit eigenstandigheid en 
vrije wil wordt kritisch en bevlogen samengewerkt met andere gemeenten en overheidsorganen. Dat 
is een goede zaak. De gemeente staat er redelijk goed voor maar het is zaak op onze financiële tellen 
te passen. Naar de toekomst toe zouden we eens met elkaar moeten nadenken hoe we de financiële 
positie van de gemeente blijvend kunnen versterken. 
 
Er is te weinig financiële capaciteit om investeringen te doen. Investeringen in het nieuwe 
scholendorp bijvoorbeeld. Dit jaar werd de precariobelasting ingevoerd, maar de Minister schijnt van 
plan te zijn deze belasting af te schaffen. Dat zou de gemeente weer opzadelen met de noodzaak tot 
heroverwegingen. Intussen gebeurt waar de fractie van Onafhankelijk Papendrecht bij de invoering al 
voor gewaarschuwd heeft: de lasten voor de inwoners gaan omhoog, zij het dat de lastenverhoging 
van de precariobelasting via de aangesloten nutsbedrijven zoals het drinkwaterleidingbedrijf aan de 
inwoners worden doorbelast, dus niet rechtstreeks door de gemeente zelf. 
 

1. Sociaal beleid onder spanning 
Onafhankelijk Papendrecht heeft in december 2015 met succes een motie ingediend bij de 
Drechtraad waarbij het doel van de motie was om het boetebeleid in het kader van de 
fraudewet nog eens goed tegen het licht te houden. Als gevolg daarvan worden de door de 
Drechtsteden opgelegde boetes opnieuw beoordeeld. Minister Asscher volgt nu (zoals recent is 
aangekondigd) een half jaar later met de mededeling dat hij af wil van het 'systeem van Kafka' tegen 
fraude. De motie is een goed voorbeeld van zelfreinigend vermogen binnen het openbaar bestuur. 
 
278 mensen leven van de voedselbank, waarvan 121 kinderen 
Maar het aantal mensen dat van de voedselbanken gebruik moet maken stijgt. In vier jaar tijd is het 
aantal kratten dat de voedselbank ter beschikking stelt bijna verdubbeld. In 2011 waren het nog 54 
(kratten) maar in 2015 zijn het 105 (kratten), waarmee 278 personen, waarvan 121 kinderen, moeten 
leven. Wij kunnen het College dan ook niet goed volgen als het zichzelf een pluim geeft ‘voor de 
bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en facilitering van maatschappelijke 
initiatieven’ (Perspectiefnota, pagina 34). In onze visie geeft dit aan dat het reguliere professionele 
sociale beleid faalt, aangezien deze mensen kennelijk niet geholpen kunnen worden via de Sociale 
Dienst Drechtsteden en van een vrijwilligersinitiatief als de voedselbank afhankelijk zijn. 
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2. Dossier Rivierendriesprong 
Nu de wethouder van Financiën vertrekt blijft een college over dat amechtig naar adem hapt. Onze 
fractie heeft nogal wat missers langs zien komen, waarvan de grootste wellicht het dossier van de 
Rivierendriesprong is. In dat dossier presteert het College het om koste wat het kost (en tegen beter 
weten in) vast te houden aan het laten zitten van het bedrijf waar het zit. Kosten noch moeite 
worden gespaard, maar het bedrijf zelf lijkt niet al te dankbaar te zijn voor al deze inspanningen en 
verblijdt de gemeente met eurotonnen kostende procedures en claims, waar wat ons betreft veel te 
veel gemeenchapsgeld in gaat zitten. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht waarschuwt hiervoor 
al drie jaar en denkt actief mee: ons advies is uitplaatsing naar Dordrecht naar een geschikte(re) 
locatie. Dat scheelt veel heibel, niet in de laatste plaats in de richting van de inwoners ter plekke. 
 

3. Meerjaren financieel beleid 
De meerjarenbegroting is in evenwicht, maar echt financieel stabiel is de gemeente niet. Dat maakt 
de gemeente (te) kwetsbaar. Het tafelzilver is verkocht. Zoals eerder vaak bediscussieerd is 
opschaling naar één Drechtstad geen optie. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft 
daartegen altijd scherp oppositie gevoerd. Belangrijkste argumenten waren, dat de uitgangspunten 
van een beoogde efficiencyslag nooit worden gehaald en dat wetenschappelijk onderzoek vaststelde 
dat ook de betrokkenheid van de burgers bij de nieuwe fusiegemeente ten minste twee periodes van 
vier jaar zienderogen afneemt. Het bestuur pakt duurder uit, omdat er meer ambtelijke lagen nodig 
zijn, én het bestuur komt nog verder af te staan van de burger. 
 

4. Drechtraad niet duaal 
De Drechtraad opereert nog steeds niet duaal. Er is dan wel een regiogriffie opgetuigd, en er is een 
RMJP, maar telkens zien we dat het dagelijks bestuur toch, gelijk een op de conventionele 
monistische leest geschoeide gemeenschappelijke regeling, aan het langste eind trekt. De invloed 
van de Drechtraad is de facto een papieren tijger en als het er echt om spant zijn er maar zeer weinig 
partijen die van hun politieke controle taak werk maken. Afgelopen dinsdag 5 juli is dat weer 
gebleken. De jaarrekening hoort vergezeld van een accountantsverklaring veertien dagen tevoren 
aan het algemeen bestuur te worden voorgelegd en aan deze afspraken heeft het dagelijks bestuur 
van de Drechtsteden zich niet gehouden. Toch was er een meerderheid (de papieren tijger) voor de 
ingezette lijn van het dagelijks bestuur. Daarmee verspeelt de Drechtraad in politieke zin een 
belangrijk momentum, de controle op de jaarrekening 2015, om in politieke zin een oordeel te geven 
op basis van het advies van de onafhankelijke accountant. 
 
Stemverklaring Onafhankelijk Papendrecht tijdens de Drechtraad van 5 juli 2016 
 

Voorzitter, De fracties van PRO Sliedrecht en Papendrechts Algemeen Belang en Onafhankelijk  
Papendrecht komen tot de conclusie dat een principieel tegen standpunt niet mag ontbreken en dat 
wij vanuit onze politieke overtuiging dan ook tegen zullen stemmen. 
De aangepaste stukken en de accountantsverklaring zijn te laat aan de stukken toegevoegd en 
voldoen daarom niet aan de wettelijke termijn van 14 dagen ter inzage laten liggen. 
Waarbij:  

 Een Teveel aan stukken last minute, raadsleden hebben de laatste versie pas vandaag tot zich 
kunnen nemen, 

 Laatste versie jaarrekening laat grote verschillen zien, van tonnen op vele posten. Dat roept 
teveel extra vragen op, die nu niet gesteld en beantwoord zijn. 

Ondanks  het voorliggende voorstel, mede op basis van het oordeel van de regionale auditcommissie, 
is er geen noodzaak hiermee in te stemmen. We kunnen immers ook nadat de accountant met zijn 
definitieve oordeel is gekomen en nog ruim vóór 15 augustus (zodat we geen boetes hoeven te 
verwachten), en mede op basis van een DSB-verklaring naar aanleiding daarvan daarmee instemmen. 
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5. Het raadslidmaatschap 

In den lande woedt de discussie over de inhoud van het raadslidmaatschap. Moet het niet zo zijn dat 
het raadslid zich meer met het volksvertegenwoordigende aspect van zijn of haar functie bezig zal 
houden? Een goede ontwikkeling vinden wij. Want de ‘stukkenwijsheid’ is niet alles, het gaat er 
voornamelijk om dat beleid dat neerdaalt in de gemeenten bij de inwoners goed gemonitord en 
gemeten kan worden, maar ook becommentarieerd en bijgesteld. En hoe kan dat beter dan door in 
direct contact met juist die inwoners te staan? Zij vertellen ons als raadsleden uit eerste hand hoe 
maatregelen die bedacht zijn uitpakken, hun doel halen of juist missen. Vandaar dat een korte lijn 
tussen gekozen volksvertegenwoordiger, het raadslid, en de inwoners van een gemeente van 
essentieel belang is. Alle politiek is uiteindelijk lokaal en daarom zal de fractie van Onafhankelijk 
Papendrecht alle voorstellen dan ook vanuit deze optiek bezien: dragen de voorstellen bij aan 
verdere democratisering van de samenleving en hoe zijn de effecten die optreden goed te volgen, 
wat ervaren de inwoners en hoe zijn hun belangen goed geborgd in het politieke en bestuurlijke 
proces? De feedback vanuit de inwoners is van groot belang, want daarmee kan de 
volksvertegenwoordiging zijn toetsende en controlerende functies de noodzakelijke inhoud geven. 
 
In het bestek van deze beschouwingen willen wij ons beperken tot een viertal onderwerpen die wij 
dan ook in politieke zin zullen accentueren met behulp van de indiening van moties. 
 

6. Motie rotonde op de kruising van de Edelweisslaan – Vrijheer van Eslaan 
De verkeersveiligheid op de plek van de kruising van de Edelweisslaan – Vrijheer van Eslaan is wat 
ons betreft gediend met de aanleg van een rotonde. De Fietsersbond afdeling Papendrecht 
ondersteunt een rotonde ter plekke. Misschien kan er een pragmatisch besluit vallen, nu ter plekke 
van deze kruising groot onderhoud wordt gepleegd en de straat toch al open ligt. 
 

7. Motie Tunnel N3 
Wij houden een pleidooi voor ondertunneling van de N3 bij rivier de Merwede. 
De plannenmakerij komt op stoom in het kader van opgaven rond de waterveiligheid en de regionale 
bereikbaarheid. De A15 zal worden verbreed en het knooppunt A15/N3 zal worden verbeterd, 
Rijkswaterstaat is er mee aan de gang. Intussen ligt er nu een brug over de Merwede, waar later nog 
een apart fietspad is aangebouwd, maar de capaciteit zal onvoldoende zijn, zeker in het licht van de 
verkeersstromen die in de toekomst worden verwacht. Regeren is vooruit zien, ook in het kader van 
duurzaamheid. Betrek daarom nu alvast de wens vanuit Papendrecht tot ondertunneling N3 van de 
Merwede, dan kan daarmee rekening worden gehouden bij de opgaven in het kader van de 
waterveiligheid en de regionale bereikbaarheid. Te stellen dat dit niet kan omdat er gevaarlijke 
stoffenvervoer plaatsvindt over de N3 wil niet zeggen dat een tunnel daar niet mogelijk is. Die 
gevaarlijke stoffen worden immers nu ook al vervoerd door de tunnel onder de rivier de Noord door. 
 

8. Motie Parkeerbeleid Centrum 
Wat is ervoor nodig om betaalbaar parkeren in het centrum in stand te houden? Het leek er even op 
dat het College inzet op gratis parkeren, maar volgens ons zullen dan de kosten voor de gemeente 
nog negatiever uitpakken dan nu al het geval is. Beter lijkt het nog eens goed naar de rentelasten te 
kijken, is daaraan in deze tijden met zeer lage rentestanden en kapitaal voorhanden niet wat te 
doen? In elk geval is wat onze fractie betreft helder dat de sleutel tot de oplossing van dit probleem 
gelegen is in een zesvoudige aanpak. 
 het parkeren in de beide garages moet aantrekkelijk blijven voor een grote groep mensen, 
 de winkeliers mogen worden geacht een bijdrage aan de exploitatie te leveren, 
 het parkeren in de garages kan het eerste uur gratis worden, maar daarna moet het wat gaan 

kosten, 
 de omliggende blauwe zones moeten wat parkeertijd betreft terug naar maximaal een half uur, 

teneinde het parkeren in de garages te bevorderen, 
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 het vergunningparkeren blijft in stand zodat de inwoners ter plekke in de omliggende straten 
altijd voor hun deur kunnen blijven parkeren en 

 alle inwoners zullen via de onroerendezaakbelasting in geringe mate moeten gaan bijdragen aan 
het bereikbaar houden van en het parkeren in het Centrumgebied. 

 
9. Motie Gratis bloedtests C8 / vervuiling van de leefomgeving door DuPont/Chemours 

En tot slot willen wij nog eens de spot zetten op een aanbod van de gemeente van gratis bloedtests 
op de zeer zorgwekkende stof PFOA/C8 aan inwoners van de Papendrechtse risicogebieden. Het 
RIVM zegt dat bij een chronische blootstelling aan deze stof, zoals bij het bedrijf in Dordrecht, 
gezondheidseffecten (zoals aan de lever) niet zijn uit te sluiten. 
 
Er komt de laatste maanden steeds meer belastende informatie boven tafel over het beleid van 
DuPont/Chemours van de 70’er jaren van de vorige eeuw tot aan 2012. DuPont is een bedrijf dat er 
kennelijk niet voor terugdeinsde te liegen over elementaire zaken die de volksgezondheid en de 
gezondheid van zijn werknemers schade toe hebben gebracht. We kunnen hier gerust van een 
schandaal spreken. Over welke ethische houding beschikt iemand die verantwoordelijk is voor de 
gezondheid van zijn eigen werknemers en de gezondheid van omwonenden, als cruciale informatie 
over de schadelijke effecten van Perfluoroctaanzuur/C8 bewust niet werden gemeld? Alleen om die 
reden al rust op ons de morele verplichting het schandalige en onverantwoordelijke optreden van 
DuPont/Chemours te corrigeren. Wat wij kunnen doen dat in ons vermogen ligt moeten wij, naar 
onze stellge mening, doen. Dat is op zijn minst een aanbod aan de inwoners in de Papendrechtse 
risicogebieden een gratis bloedtest op aanwezigheid van deze stof te kunnen ondergaan. 
De gemeenteraad van Dordrecht heeft vorige week unaniem gesteld dat een dergelijke gratis 
bloedtest ter beschikking kan worden gesteld aan de omwonenden van het fabriekscomplex van 
DuPont/Chemours. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht bepleit, mede vanuit efficiency 
overwegingen, dat Papendrecht zich op dit onderwerp bij Dordrecht aan zal sluiten. 

Infopunt over gif DuPont 

Tevens beveelt Onafhankelijk Papendrecht aan om opvolging te geven aan hetgeen de Expertgroep 
in overweging heeft gegeven aan de bevoegde gezagen in Papendrecht en omgeving en te komen tot 
bundeling van alle kennis en informatie over het gif van DuPont/Chemours en daarvoor één loket te 
creëren. Wat ons betreft is aansluiting op of samenwerking met het Infopunt over gif DuPont in 
Dordrecht ook voor de inwoners van Papendrecht een goede zaak. 
De individuele- en maatschappelijke zorgen die er zijn, vragen om goede risicocommunicatie naar 
betrokkenen en coördinatie tussen zorgaanbieders. De Expertgroep1 geeft u ter overweging om de 
zorgen van omwonenden in kaart te brengen. Bijvoorbeeld door ‘1 loket voor alle vragen’ te creëren. 
 
Graag overhandigen wij nu de moties aan de voorzitter. 
Dankuwel. 
 
 

10. Afsluiting 
Voor meer informatie over de fractie van Onafhankelijk Papendrecht verwijzen wij u graag naar onze 
website www.onafhankelijkpapendrecht.nl 

                                                           
1 Zie de brief van 24 maart 2016 Advies gezondheidsonderzoek casus DuPont van het RIVM. 

http://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/

