
 

AMENDEMENT 
 

De gemeenteraad van Papendrecht, in vergadering bijeen op 5 juli 2022, behandelend het agendapunt 
Voorstel Subsidieplafonds 2023; 

 

Besluit het volgende te wijzigen: 

Besluitpunt 1: De subsidieplafonds 2023, zoals opgenomen in de onderstaande tabel (kopje financiën), 
vast te stellen; 
 
Te wijzigen in: 
1. De subsidieplafonds 2023, zoals opgenomen in de onderstaande tabel, vast te stellen; 

Taakveld 

Subsidie 
plafonds  
2022 

Aanpassing 
subsidieplafonds 
2023 

Toegepaste 
indexatie 2023 
(in percentage) 

Voorstel 
subsidie 
plafonds 
2023 

0.0 - Bestuur en 
ondersteuning 

0   3,9  0 

1.0 – Veiligheid 20.694   3,9 21.501 

2.0 - Verkeer, vervoer en 
waterstaat 0   3,9 0 

3.0 – Economie 31.401   3,9 32.626 

4.0 – Onderwijs 33.425   3,9 34.728 

5.0 - Sport, cultuur en 
recreatie 

926.717  3,9 962.859 

6.0 - Sociaal Domein 2.063.218   3,9 2.143.685 

7.0 - Volksgezondheid en 
milieu 

1.032   3,9 1.073 

8.0 - Volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening en 
stedelijke vernieuwing 

0   3,9 0 

Totaal 3.076.487     3.142.283 
 

In te vullen door griffie 
Nummer amendement: 10.A1 

Uitslag stemming  

   

   



 

Toelichting: 

De bezuiniging op het taakveld Sport, cultuur en recreatie is besloten in een tijd van grote financiële 
uitdagingen. Op dit moment staan de financiën van de gemeente er een stuk beter voor. Al blijft ver 
vooruitkijken lastig.  
 
We hebben de aflopen jaren gemerkt dat de gezondheid en het welzijn van onze inwoners gebaat is bij 
een laagdrempelige toegang tot sport, cultuur en recreatie. Dit taakveld verdient dan ook meer aandacht 
in de vorm van geld, tijd en betrokkenheid. Deze investeringen betalen zich dubbel en dwars terug. Het is 
geen onbekend gegeven dat als je investeert in preventie je dan bespaart op de zorgkosten.  
 
In een tijd waarin de samenleving vraagt om meer sport, cultuur en recreatie is het niet langer uit te 
leggen om de geplande bezuinigingen voort te zetten. Bovendien is het niet nodig. Over het jaar 2021 
heeft de gemeente een positief resultaat bereikt van € 5,4 miljoen.  
 
Met dit voorstel stellen wij voor om de € 52,156 niet in mindering te brengen op taakveld 5.0 en 
verhogen we het voorstel subsidieplafond 2023 voor taakveld 5.0 tot € 962.859. Dit is gelijk aan het 
plafond van 2022 in taakveld 5.0 vermeerderd met 3,9% inflatiecorrectie. Deze extra middelen kunnen 
een impuls geven aan het taakveld Sport, cultuur en recreatie. 
 
De kosten (€ 52,156) van dit besluit kunnen in 2023 worden gedekt het begrotingssaldo en worden 
verwerkt in de begroting 2023. 
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