
 

 
 
 
 
Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht 
T.a.v. mevrouw mr. drs. A.M.M. (Annemiek) Jetten 
Markt 22 
3351 PB Papendrecht  
 
 

Papendrecht 2 januari 2023 
Onderwerp Verhuizing wethouder van der Borg 

 
 
Geachte mevrouw Jetten, 
 
Via de dagmail werden wij geïnformeerd over de verhuizing van wethouder van der Borg. Hij meldt 
daarin het volgende: 
 
(…) “Ik ben verheugd u te melden dat we als gezin een woning hebben gekocht. Onze nieuwe 
woonplek wordt Den Bommel. Aan uitgangsweg N59, wat wel maakt dat ik sneller in Papendrecht 
kan zijn. Het was niet gemakkelijk een passende plek voor ons gezin te vinden. Met een huizenmarkt 
die onder druk staat, een fors stijgende hypotheekrente én een derde kindje op komst (maart 2023), 
hebben we als gezin bepaalde keuzes moeten maken. Ook vonden we het niet verstandig om te 
wachten tot de periode na de zwangerschap om toch die gewenste en passende woning in 
Papendrecht te vinden. Nu we op korte termijn (januari 2023) dichterbij komen wonen, kan ik mijn 
rol als wethouder richting de samenleving beter vervullen. In het afgelopen half jaar merk ik dat ik 
juist ook die kant van het vak waardeer: van betekenis zijn voor onze inwoners, verenigingen en 
bedrijven. Ik kijk er naar uit om frequenter Papendrecht in te gaan, bijvoorbeeld door een avond naar 
het theater en op zaterdag langs de zijlijn van een Papendrechtse club te staan.” (…) 
 
Destijds werd de raad op 9 juli 2015 (Brief met kenmerk 1225417) geïnformeerd over de verhuizing 
van wethouder Rozendaal van Den Haag naar Papendrecht. De gemeente nam toen een vergoeding 
voor reis- en pensionkosten, alsmede een vergoeding voor transport van de inboedel en de 
inrichtingskosten voor haar rekening. 
 
Vraag 1: geldt deze regeling ook onverkort bij de verhuizing van wethouder van der Borg? 
 
De CDA-afdeling Papendrecht heeft geen kandidaten voor het wethouderschap. Vandaar dat een 
‘wethouder van buiten’ werd aangetrokken, overigens zonder dat de raad daarover iets in te brengen 
had. De raad heeft op geen enkele manier een rol gespeeld bij de keuze voor deze wethouder. 
 
Vraag 2: is het feitelijk niet beter dat een lokale afdeling van een landelijke partij (in dit geval het 
CDA) een wethouder naar voren schuift uit eigen gelederen? Iemand die in de gemeente woont en 
die de gemeente van binnenuit goed kent? 



 

 
Wethouder van der Borg meldt in voormeld dagmail bericht dat hij niet naar Papendrecht verhuist 
maar naar Den Bommel. Deze gemeente ligt volgens de ANWB Routeplanner 48,9 km van 
Papendrecht verwijderd. Daarover hebben wij nog een paar vragen. 
 
Vraag 3: het is toch wettelijk zo dat een wethouder geacht wordt in de gemeente waar gewerkt 
wordt te wonen of te komen wonen? 
 
Vraag 4: waarom is wethouder van der Borg naar Den Bommel verhuisd en niet naar Papendrecht? 
 
Als we als uitgangspunt voor reiskosten nemen de afstand van 48,9 km enkele reis dan komt dat bij 
een werkweek van vijf dagen uit op 489 km. Eventuele extra bezoekjes aan Papendrecht (‘het 
theater’ of ‘clubbezoek op zaterdag’) rekenen we niet mee. Dan komen wij uit op een totaal aantal 
km per jaar van om en nabij 22983 km. Gemiddeld 47 werkweken x het aantal km per week. De km 
vergoeding in 2023 is vastgesteld op € 0,21. Daaruit volgt dat de gemeente aan reiskostenvergoeding 
voor wethouder van der Borg op jaarbasis op een bedrag van € 4.826,43 moet rekenen. 
 
Vraag 5: is deze berekening correct en schat de gemeente met ons in dat de reiskosten van 
wethouder van der Borg tegen de vijfduizend euro per jaar zullen oplopen? Vindt het College van b. 
en w. dit acceptabel? 
 
Vraag 6: is het voor wethouder van der Borg – met een fulltime wethouders salaris – echt niet 
mogelijk gebleken een woning in Papendrecht te vinden? 
 
Wethouder van der Borg heeft er kennelijk bewust voor gekozen niet naar Papendrecht te verhuizen 
maar naar Den Bommel. 
 
Vraag 7: geeft dit volgens het College van b. en w. ook niet aan dat wethouder van der Borg 
Papendrecht als een gemeente ziet die niet echt zijn prioriteit heeft? 
 
Wij danken u voor de beantwoording. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Fractie Onafhankelijk Papendrecht. 


