
 

 

 

 

Aan de Burgemeester van de gemeente Papendrecht, 

T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke 

Markt 22 

3351 PB Papendrecht  

 

Papendrecht 15 oktober 2019 

Onderwerp Correcties op verslag Gemeenteraad 26 september 2019 

 

Geachte heer Moerkerke, beste Aart-Jan, 

Er staan fouten in het verslag van de Gemeenteraadsvergadering van 26 september 2019. 

 

05. Ingekomen en ter inzage gelegde stukken en mededelingen. Mededelingen:  

Ter inzage gelegde stukken: Verslag van 11 juli 2019 

De heer HOOGEVEEN geeft aan dat zijn fractie voornemens was de brief van BOVAG (A04) te 

agenderen, maar dat men heeft besloten dit, na uitgebreide excuses van de heer Verkade aan de 

heer Lammers, niet te doen. De reactie van de heer Verkade was gebaseerd op desinformatie 

verstrekt door derden, ontbrekende kennis van feiten en teleurstelling dat zijn adviezen in de 

Papendrechtse situatie onuitvoerbaar bleken. Zijn excuusbrief is veelzeggend en voldoende. 

 

04. Vaststelling van het verslag van de openbare vergaderingen van 11 en 18 juni 2019; Verslag van 

11 juni 2019, Pagina 3, agendapunt 5. 

De heer HOOGEVEEN verzoekt om de alinea waarin hij gesproken heeft de zin: ‘na uitgebreide 

excuses van de heer Verkade aan de heer Lammers’ te wijzigen in ‘na uitgebreide excuses van de 

heer Verkade aan het PAB en wethouder Janssen’. Tevens verzoekt hij om na de zin ‘… verstrekt door 

derden,’ toe te voegen: ‘onder andere door de heer Lammers’. Het verslag wordt met inbegrip van 

deze wijzigingen vastgesteld. 



 

 

Hier wordt (kennelijk) vastgesteld dat de heer Lammers desinformatie zou hebben verstrekt?  

Dat is niet aangetoond en bovendien is het niet waar. Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden, dus 

op grond waarvan trekt het PAB deze conclusie? 

 

De integriteit van de heer Lammers wordt hiermee ten onrechte publiekelijk in twijfel getrokken.  

 

Het is niet meer en niet minder dan een bewering van de heer Hoogeveen en van het PAB.  

 

Derhalve verzoeken wij u onderstaande passages geheel uit het verslag te schrappen. 

1. "De reactie van de heer Verkade was gebaseerd op desinformatie verstrekt door derden, 

ontbrekende kennis van feiten en teleurstelling dat zijn adviezen in de Papendrechtse situatie 

onuitvoerbaar bleken." 

2. "onder andere door de heer Lammers". 

Wij zien uw berichten graag tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

Namens de fractie van Onafhankelijk Papendrecht, 

 

Ruud Lammers. 


