
 
 
 

Motie ontzetting voorzitter commissie ABZ 
De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 17 oktober 2019, gehoord de 
beraadslagingen; 
 
Overwegende dat: 
 op 15 oktober 2019 een brief ter zake van correcties op het verslag van de Gemeenteraad van 26 

september 2019 door Onafhankelijk Papendrecht aan de burgemeester is gezonden, met 
afschrift aan de gemeenteraad; 

 de heer Hoogeveen van mening is dat de reactie bij brief van de heer Verkade (BOVAG) was 
gebaseerd op (zie voor een definitie van dit begrip hieronder); desinformatie 

 de heer Hoogeveen heeft gemeend aan het verslag van de gemeenteraadsvergadering toe te 
moeten voegen de zin: “onder andere door de heer Lammers”; 

 de gemeenteraad het verslag met inbegrip van deze wijzigingen op 26 september 2019 heeft 
vastgesteld; 

 de gemeenteraad geen onafhankelijk onderzoek heeft gedaan of laten doen naar de vraag of 
hetgeen door de heer Hoogeveen is gesteld correct is of niet; 

 de heer Hoogeveen voorzitter is van de commissie ABZ; 
 
Spreekt uit dat: 
 de heer Lammers door de heer Hoogeveen wordt weggezet als iemand die desinformatie in de 

zaak van rijwielhandel Korteland aan de Coornhertstraat zou hebben verspreid; 
 de integriteit van de heer Lammers hiermee publiekelijk in twijfel wordt getrokken; 
 de heer Hoogeveen geen bewijslast heeft overlegd waaruit zou blijken dat de heer Lammers 

desinformatie zou hebben verstrekt; 
 niet duidelijk is op welke andere derden de heer Hoogeveen doelt; 
 de heer Hoogeveen als belanghebbende in het gerezen politieke conflict als het onderhavige 

geen neutrale voorzitter van de commissie ABZ meer kan zijn; 
 
Besluit: 
 de heer Hoogeveen met onmiddellijke ingang uit het voorzitterschap van de commissie ABZ te 

ontzetten; 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht. 
 
 
Definitie van desinformatie volgens Wikipedia: 
Desinformatie is opzettelijk misleidende informatie verspreiden. Deze wordt publiekelijk bekendgemaakt of 
uitgelekt door een overheid, onderneming of andere entiteit om te voorkomen dat een doelgroep juiste 
conclusies kan trekken of correcte meningen kan vormen. Desinformatie wordt geproduceerd door mensen die 
doelbewust hun publiek willen bedriegen, zodat die iets anders gaan geloven dan de waarheid. 


