Aan de voorzitter van de commisse ABZ
T.a.v. de heer A. Vogel
p/a gemeentehuis Papendrecht
per e-mail via de griffier, de heer Bergmans.

Papendrecht, maandag 9 februari 2015
Onderwerp: agendapunt 8 verzoek tot intrekken agendapunt opgebracht door het CDA

Geachte heer Vogel,
Nu er op 7 februari jongstleden een artikel in AD De Dordtenaar (zie de bijlagen) heeft gestaan, zullen
wij waarschijnlijk toch een inbreng ( moeten ) leveren aan het debat. Wij waren niet van plan dat te
doen, omdat wij tegen dit soort van ' politieke spelletjes ' stelling willen nemen.
Als wij dat niet zouden doen ( geen inbreng leveren ) dan zou men ons dát ook weer kwalijk nemen.
In zo' n verziekte sfeer kun je het nooit goed doen.
Wij verzoeken u wel dit agendapunt in te trekken, althans wij zullen vragen bij de vaststelling van de
agenda om dit agendapunt in te trekken.

De scheve ondemocratische verhouding in het presidium, een duur woord voor de
agendacommissie, waarbij de coalitiepartijen in de meerderheid zijn, waar de oppositie niet
is vertegenwoordigd, en de coalitie dus kan doen wat ze wil leidt ertoe dat als wij als
oppositiepartij een debat willen entameren dit niet door het Presidium heen komt. En het
presidium zet alleen zaken op de agenda die de coalitie van belang acht. Het presidium is
subjectief.

Presidium en in het verlengde daarvan Papendrechtse Raad
functioneren anno 2015 ondemocratisch.
Wij maken bezwaar hiertegen omdat de coalitie zonder inhoudelijke argumenten de oppositie in de
hoek kan zetten als ‘ordeverstoorders’, terwijl het juist de rol van de oppositie is kritisch te zijn op de
coalitie.
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In een artikel in NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag omschrijft Bas Heijne
dit proces op een delicate manier, hij schrijft:
…”De indruk wordt gewekt van een oppositie die goedkoop bezig is,
gemakkelijk wil scoren over de rug van de slachtoffers (lees voor slachtoffers - in de context van het in de steek laten door het College en in het bijzonder het
CDA (= wethouder Koppenol) van de bewoners in de buurt van het bedrijf de
Rivierendriesprong), het eigen ego vóór het algemeen belang plaatst. Zo stelt
de Nederlandse bestuurlijke klasse zich de samenleving graag voor: een
eiland van bestuurlijke rust en bedachtzaamheid, waar men er met elkaar
snel uit is, waardoor een paar overijverige Kamerleden (lees in onze context:
raadsleden) en mediafiguren worden aangespoord zich op te werpen als
volkstribunen. Echt heel spijtig.
Die karikatuur vindt gretig aftrek, ook in de media.”…
Het CDA Papendrecht bedient zich van dezelfde karikatuur. Door zich achter enkele antwoorden
van de burgemeester te verschuilen, de burgemeester die veiligheid tot zijn portefeuille rekent en
geen enkel misverstand mag laten bestaan dat veiligheid nooit in gevaar gebracht mag worden,
probeert het CDA de aandacht af te leiden van het dossier de Rivierendriesprong. Het CDA
misbruikt het leed van de bewoners aan de Noordhoek (die veel overlast ervaren door het bedrijf
de Rivierendriesprong) om lastige vragen aan politici, zoals wethouder Koppenol, weg te parkeren.

De scheve ondemocratische verhouding in het presidium
Wij blijven dit fundamenteel ondemocratisch vinden. Het is onhandig gegaan na de formatieperiode,
maar volgens ons moet dit worden hersteld. Het CDA had hier een stevige vinger bij in de pap.

De coalitiepartijen SGP CU GroenLinks PvdA VVD D’66 steunden het
CDA waardoor een meerderheid het amendement, ingediend op 24
april 2014, aan kon nemen. De oppositiepartijen PAB en
Onafhankelijk Papendrecht stemden tegen deze inbreuk op het
democratisch paritair samengestelde Presidium.
Het PAB dat als eerste aan zet was besloot geen lid af te vaardigen, onder andere vanwege
de wijze waarop dit amendement tot stand kwam en erdoor gedrukt werd door de
meerderheid van coalitiepartijen zeer ongebruikelijk was in de gangbare Papendrechtse
verhoudingen.
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' politieke spelletjes '
Ook het georkestreerde agendapunt ( 09-02-2015 ) in de Cie. ABZ dat is ingebracht door het CDA
ademt die ondemocratische insteek. Dan gaat het niet meer over de inhoud, maar over ' politieke
spelletjes '. En precies dat is iets waar wij geen bijdrage aan willen leveren.
Wat is eigenlijk het DOEL van dit agendapunt?
Het CDA blaast een zaak uit het verleden op voor eigen politiek gewin. Columnist Kees Thies had er
op 1 december 2014 al ruim aandacht aan geschonken in het AD. Hun CDA-wethouder Koppenol
doet het niet goed en dat wil het CDA maskeren. Om daar de beperkte tijd van de commissie ABZ aan
op te offeren vinden wij veel te ver gaan.
Arrogantie van de macht. Maar niemand van ons, de burgers en inwoners van Papendrecht al
helemaal niet, zit op dit soort van ' politieke spelletjes ' te wachten. Het is bovendien negatieve
beeldvorming. Het CDA schaadt op deze wijze het beeld dat mensen hebben van de lokale politiek.
Daarom zou het goed zijn als het CDA tot het inzicht komt dat dit niet de goede weg is. En de
gevolgtrekking zou moeten zijn niet langer de commissie ABZ hiermee te willen belasten. Dus, het
agendapunt intrekken en een normaal gesprek aangaan met elkaar. Dat kan bijvoorbeeld in het
seniorenconvent, het overleg van fractievoorzitters.
Wat er anders gaat gebeuren is openlijke ruzie in de commissie ABZ. De pers lacht zich rot. Terecht.
Maar het publieke en politieke belang loopt dan waarschijnlijk schade op. 'Kijk', zullen de burgers van
Papendrecht zeggen, 'ze zijn weer met elkaar aan het bekvechten' en 'die politiek deugt nergens
voor' of ' stelletje zakkenvullers zijn het '. Enz. En wat schieten we daar nu per saldo mee op?

Resumerend:
1. Het beste en verstandigste is: CDA ->> agendapunt intrekken.
2. Reparatie van het amendement van 24 april 2014
Met vriendelijke groeten,
Ruud Lammers, fractievoorzitter
Onafhankelijk Papendrecht
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Kees Thies schreef een column op 1 december 2014
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