
 
 
 
 
Aan de (wnd.) Burgemeester van de gemeente Papendrecht, 
T.a.v. mevrouw mr. drs. A.M.M. (Annemiek) Jetten, 
Markt 22, 3351 PB Papendrecht 
 

Papendrecht dinsdag 30 november 2021 
Onderwerp Opkomen voor de gemeenteraad 

 
Geachte mevrouw Jetten, 
 
Op Papendrecht.net lezen wij dat Kees de Ruijter een time-out heeft genomen. Waarom? Dat is ons 
eigenlijk nog steeds niet duidelijk. Het zou uw College sieren als er meer duidelijkheid gegeven zou 
worden aan de raad. Want de raad is belast met toezicht op het College en als een wethouder een 
time-out neemt dan dient de raad hiervan beter op de hoogte te worden gebracht. Iets anders is dat 
er op Facebook discussies zijn, die – zoals vrij vaak overigens – een beetje losgezongen zijn van de 
werkelijkheid. De werkelijkheid is – en dat valt na te lezen in de notulen van de raadsvergadering – 
dat de raad terzake van het VO scholen dossier een kritisch inhoudelijk geluid heeft laten horen. 
Lof daarvoor aan de D66-fractie, die het initiatief nam. 
 
U bent natuurlijk zowel voorzitter van het College als van de Gemeenteraad. Een weinig 
benijdenswaardige positie, omdat u moet schakelen op vele borden. Denk je eens in dat de Minister-
President als voorzitter van het kabinet ook voorzitter zou zijn van de Tweede Kamer! Een en ander 
valt te verklaren uit het feit dat het dualisme in gemeenteland nog steeds niet goed bij wet is 
ingevoerd. Maar daar gaat het nu even niet over. U moet het College steunen en de boel bij elkaar 
houden. We begrijpen dat dat geen gemakkelijke opgave is. De wethouder van buiten, Pieter Paans, 
verlaat Papendrecht voor een functie elders en nu heeft de heer de Ruijter er ook de brui aan 
gegeven. Ideaal is anders; een lekker team is het nooit geweest, althans als u het aan ons vraagt. 
 
Wat echter niet uit het oog verloren mag worden is dat u ook voorzitter van de gemeenteraad bent 
en uit dien hoofde is het wel zaak dat u duidelijk opkomt voor het belang van de raad. Het is dus niet 
‘de schuld’ van de raad dat de heer de Ruijter een time-out heeft genomen. En ook is het niet ‘de 
schuld’ van D66 dat hij kennelijk niet is opgewassen tegen een beetje tegenslag. Wij verwachten van 
u dat u de raad stevig verdedigt, ook in de media, en afstand neemt van de stelling dat de heer de 
Ruijter thuis zit omdat de raad zo onaardig voor hem is geweest. De heer de Ruijter is niet zielig. 
De raad heeft niets meer en niets minder gedaan, dan wat van haar verwacht mag worden. Namelijk, 
het controleren en kaders meegeven aan het College. Ik moge u derhalve verzoeken hiervan goede 
nota te nemen. Bij voorbaat dank hiervoor. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Fractie Onafhankelijk Papendrecht 
 
Ruud Lammers, fractievoorzitter. 
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Wethouder De Ruijter neemt time-out vanwege 'plan B' 
29 november 2021 (door Hans Huisman)  

PAPENDRECHT - Wethouder Kees de Ruijter (CU) heeft vorige week besloten om een time-out te 
nemen. Dit heeft fractievoorzitter Jaco van Erk van de ChristenUnie op vrijdag 26 november laten 
weten aan alle gemeenteraadsleden. 

De aanleiding is het verloop van de besluitvorming in de laatste gemeenteraadsvergadering van 
dinsdag 9 november over de huisvesting van het voortgezet onderwijs. 
Tijdens die gemeenteraadsvergadering werd het voorstel besproken om scenario 2 als 
voorkeursscenario aan te wijzen, een ruimtelijk programma van eisen op te stellen, een voorlopig 
stedenbouwkundig ontwerp te maken en een dekkingsplan op te stellen. 

Trijntje van Es (D66) kwam toen vrij onverwacht met het voorstel om naast nieuwbouw ook een 'Plan 
B' uit te werken. Dit betekent een extra onderzoek naar wat groot onderhoud gaat kosten, zodat de 
scholen nog zo'n 25 jaar mee kunnen. Wethouder de Ruijter gaf toen aan: "Renovatie gaat niet de 
oplossing zijn op de langere termijn. Ook qua verduurzaming kom je dan voor problemen te staan." 
Uiteindelijk werd het voorstel door een meerderheid van 14 stemmen voor en 7 tegen aangenomen. 
Ook coalitiegenoot PAB en CU-raadslid Pieter-Jan den Dekker stemde voor. 

Uit de time-out blijkt dat wethouder De Ruijter grote moeite heeft hoe dit besluit tot stand is 
gekomen. 

Jaco van Erk meldt: "Naar aanleiding van de time-out van Kees de Ruijter hebben de coalitiepartijen 
vorige week met elkaar gesprekken gevoerd. Naar verwachting is er voor de raadsvergadering van 
aanstaande donderdag een uitkomst van dit beraad." 


