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Geachte mevrouw, heer, 
 
 
In de voorbereiding op de raadsbehandeling van de Kaderbrief 2021-2025 zijn door fracties schriftelijk 
vragen gesteld. De vragen zijn beantwoord.  
 
Vragen fractie GroenLinks 
 
Vraag 1: 
Pag. 3 in kader bij verbonden partijen staat N.V.T. Waarom ? (Verder nl. Wel invulling) 
 
Antwoord:          
De ingediende begroting 2021 van verbonden partijen is al prijspeil 2021. Verbonden partijen hanteren 
daarin de eigen percentages. In deze begrotingen wordt echter geen rekening gehouden met loon- en 
prijsstijgingen voor 2022 en verder, waardoor het opvoeren van een stelpost voor loon- en 
prijsstijgingen in de gemeentebegroting voor die jaren wel relevant is. 
 
Vraag 2: 
Pag. 4 de fysieke uitbreiding van terrassen heeft qua capaciteit niet tot uitbreiding geleid. De motie 
hiertoe stelt echter dat dit alleen de bedoeling is gedurende de Corona periode. Kan dit niet 
gehandhaafd blijven. 
 
Antwoord:           
Door de coronacrisis is soepeler omgegaan met de uitbreiding van de terrassen. In sommige gevallen 
zou het wellicht gehandhaafd kunnen blijven. Intern zal eerst onderzocht moeten worden of het 
wenselijk is deze situatie te bestendigen. Maar ook bij de omwonenden moet gevraagd worden hoe zij 
het hebben ervaren. 
Bij de exploitanten zou nagevraagd moeten worden of ze de tijdelijke situatie willen voortzetten.  
 
Vraag 3: 
Pag. 4 556 mlj voor gemeenten beschikbaar, klopt dit bedrag wel, andere gemeenten hanteren een 
ander bedrag. 
 
Antwoord:        
Dit moet een bedrag zijn van 566 miljoen. 
 
Vraag 4: 
Pag. 4 556 mlj. Wat betekent dit voor Papendrecht en is dat voldoende. 
 
Antwoord:       
De incidentele compensatie van het Rijk, groot € 566 mln., voor de periode maart tot en met mei 2020 
wordt in de septembercirculaire 2020 beschikbaar gesteld. We zullen de septembercirculaire moeten 
afwachten. Er is een landelijke regiegroep ingesteld, samen met de VNG en IPO, om de financiële 



effecten en de omvang van de compensatiemaatregel te bepalen. Ook voor de periode na mei 2020. 
Op dit moment kunnen we niet inschatten of de compensatie voldoende is. 
 
Vraag 5: 
Pag. 4 Gemeenten ontvangen 23 mlj. Vergoeding voor opvang van kinderen met een cruciaal beroep. 
Een groot deel van deze opvang is gerealiseerd door de scholen. Worden zij gecompenseerd vanuit 
de 23 mlj. ? 
 
Antwoord:      
De vergoeding voor de opvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep zullen conform de 
reguliere afspraken beschikbaar worden gesteld. 
 
Vraag 6: 
Pag. 4. Parkeerbelasting.  Teruggang gebruik parkeergarages valt hier ook onder ? 
 
Antwoord:           
Ja. Het kabinet heeft besloten de gemeenten voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 
te compenseren. Hiermee is een bedrag van € 225 miljoen gemoeid, waarvan € 100 miljoen voor de 
toeristenbelasting en € 125 miljoen voor gederfde parkeerinkomsten op grond van de geraamde 
gederfde inkomsten in deze periode. Wat dit voor onze gemeente betekent is op dit moment niet 
helder. 
 
Vraag 7: 
Pag. 4 compensatie cultuur geldt ook voor het theater en museum Dorpsbehoud ? 
 
Antwoord: 
De compensatieregeling Cultuur bestaat uit een bijdrage die is gebaseerd op een compensatie in 
loonkosten. De regeling is gerelateerd aan omzetverlies ten opzichte van vorig kalenderjaar. Dus het 
theater komt in aanmerking en stichting Dorpsbehoud niet (alleen vrijwilligers voor zover wij weten). 
 
Vraag 8: 
Uitbreiding school Oranje Nassau t.b.v. Onderwijs, nog opportuun ? 
Plan is van 2013-2022 
 
Antwoord: 
Ja. De behoefte aan extra ruimte wordt bevestigd door de door het schoolbestuur ingediende 
leerlingenprognose. 
De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs verplicht deze leerlingenprognose ter bepaling 
van de ruimtebehoefte over 15 jaar.     
 
Vraag 9: 
Pag. 8 het ombuigingsproces heeft deels verstorend gewerkt ....... 
Is het niet eigenlijk andersom 
 
Antwoord: 
Nee. Doordat het ombuigingsproces veel tijd heeft gevraagd van leidinggevenden en medewerkers is 
er minder ruimte geweest voor organisatieontwikkeling.  
 
Vraag 10: 
Pag. 8. De vele vacatures. Hoe komt dat ? 
 
Antwoord: 
De vele vacatures zijn deels een gevolg van het gedurende een langere tijd niet invullen van 
vacatures in afwachting van de besluitvorming rondom de organisatieontwikkeling (hierover hebben 
wij u geïnformeerd tijdens de uiteenzetting in de commissie ABZ van 24 juni) en deels een gevolg van 
een zeer sterk toegenomen mobiliteit.  
 
Vraag 11: 
Pag. 8. Eneco gelden wordt het advies van de accountant meegenomen. 



 
Antwoord:      
De oproep van Bdo was het terugdringen van de gemeentelijke schuldenlast. De Eneco gelden 
hiervoor inzetten kan ook een bestedingsdoel zijn. hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden 
dat de mogelijkheden gezien de eerdere besluitvorming over herfinanciering nog maar beperkt zijn.  
 
Vraag 12: 
Pag. 9. GRID account structureel 10.000 per jaar, graag onderbouwing ? 
 
Antwoord: 
Het is vanuit de privacywetgeving niet verplicht om Grid-accounts te hebben maar het is wel 
verstandig in het kader van informatieveiligheid en wordt ook geadviseerd door de CISO. Met Grid-
accounts kan op een gecontroleerde, veilige wijze inzicht gegeven worden in applicaties voor de raad 
zoals Gemeenteoplossingen. Er is geen alternatief onderzocht omdat juist met Grid-accounts de 
beveiliging goed georganiseerd wordt.  
 
Vraag 13: 
Pag. 9. Degeneratie vergoeding. We krijgen een vergoeding maar er staat een negatief bedrag. Ik 
begrijp de uitleg niet. 
 
Antwoord:   
Het negatieve bedrag wordt veroorzaakt door de boekhoudkundige benadering. We verhogen de 
degeneratievergoeding met € 50.000 naar totaal € 100.000. Voorheen werd de degeneratievergoeding 
niet specifiek geoormerkt. Nu we dat voortaan wel doen ontstaat boekhoudkundig een nadeel van  
€ 50.000. 
 
Vraag 14: 
Pag. 10 pilot, benodigd 100.000 euro. Onderbouwing bedrag nodig 
 
Antwoord: 
De vele ontwikkelingen op het gebied van Beschermd Wonen & Opvang (o.a. aanpak Personen met 
verward gedrag, Wet verplichte GGZ en de doordecentralisatie van Beschermd Wonen) maken het 
nodig om de lokale activiteiten op dit terrein te intensiveren om gesteld te staan richting de toekomst. 
Zoals u in de Kaderbrief heeft kunnen lezen is onze verwachting dat hiervoor een bedrag van € 
100.000 benodigd is. Omdat wij met samen met onze maatschappelijke partners nog in gesprek zijn 
om verdere invulling te geven op dit vraagstuk, kunnen wij een exacte onderbouwing nu nog niet 
geven. De pilot wordt richting het najaar verder uitgewerkt samen met maatschappelijke partners. De 
pilot dient zich, gelet op de vele ontwikkelingen binnen Beschermd Wonen & Opvang, te richten op de 
volgende onderwerpen: 

 de inzet van een wijk GGZ'er/GGD'er of soortgelijk, passend binnen de lokale 

ondersteuningsstructuur, die personen met verward gedrag vroegtijdig kan signaleren en 

laagdrempelig ondersteuning biedt door actief deze casuïstiek op te zoeken.  

 versterking van de preventieve mogelijkheden (o.a. inloopmogelijkheden) om inwoners met 

GGZ-problematiek en personen met verward gedrag benodigde dagstructuur te bieden, 

waarmee inzet van duurdere individuele ondersteuning en crises kan worden beperkt. 

 inzet van en vergroten van expertise op het gebied van verslavingszorg binnen Sterk 

Papendrecht. Op dit gebied wordt door maatschappelijke partners een leemte ervaren ten 

opzichte van de problematiek rondom verslavingszorg. 

 realiseren van een waakvlamfunctie binnen Sterk Papendrecht om terugval van GGZ-

problematiek en personen met verward gedrag te voorkomen. Hierbij moet gedacht worden 

aan een leun- en steundienst waar inwoners op kunnen terugvallen als de situatie even 

verslechterd. 

Vraag 15: 
Pag. 10 minimabeleid voedselbank en schuldhulpmaatje. 
Is dit bedrag de subsidie of buiten de subsidie om 
 
 



Antwoord: 
Dit bedrag betreft de subsidiering.                                                                          
 
Vraag 16: 
Pag. 11 Verhuiskosten Bieb 45.000 euro graag onderbouwing 
 
Antwoord: 
Sinds 2014 wordt met de Bibliotheek gesproken over de realisering van een KennisMarkt aan de 
Veerpromenade. In 2017 zijn er afspraken tussen de gemeente Papendrecht en de Bibliotheek 
gemaakt, waarbij de Bibliotheek tijdelijk (in principe voor een periode van 2 jaar) gehuisvest wordt in 
het pand Veerweg 135. Dit in afwachting van de beoogde huisvesting naar de Veerpromenade. Bij die 
gelegenheid is afgesproken dat de Bibliotheek en de gemeente elk één maal de verhuiskosten van de 
Bibliotheek zouden betalen. De eerste verhuizing (van Markt 2 naar Veerweg 135) is bekostigd door 
de bibliotheek. Hoewel de besluitvorming over de definitieve huisvesting van de bibliotheek nog niet 
heeft plaatsgevonden, is het correct om deze bij de gemeente berustende verplichting ten aanzien van 
de verhuiskosten ook in de begroting zichtbaar te maken. 
 
Vraag 17: 
Pag. 12 rechtvaardigt de WET BGT een fulltime functie. 
 
Antwoord:         
Dit betreft een extra taak die de gemeente wettelijk verplicht is uit te voeren (zie ook vraag 6 SGP). 
Binnen de huidige formatie is hiervoor onvoldoende capaciteit, hetgeen een uitbreiding rechtvaardigt. 
 
Vraag 18: 
Pag. 18 zijn bij de ontwikkelingen van de nieuwbouw VO scholen in de financierbaarheid en 
betaalbaarheid de verwachte opbrengsten van grond en woningbouw al meegenomen. 
 
Antwoord:          
Het in de eerste alinea opgenomen bedrag op pagina 18 is gebaseerd op de notitie gemeentelijke 
visie en routekaart VO die in de vergadering van 12 december 2019 is behandeld. Hierbij is nog geen 
rekening gehouden met eventuele opbrengsten. Dit betreft een eerste indicatie van de totale 
maatschappelijke kosten. 
  



Vragen SGP: 
 
Vraag 1: 
Begrijpen we het goed dat de bouw van het IKC bij de Oranje-Nassauschool voor de gemeente 
kostenneutraal verloopt, gezien de verhuurconstructie in combinatie met het investeringskrediet? (p. 6) 

 
Antwoord:  
Ja. De kapitaallasten van de investering ten behoeve van IKC worden in rekening gebracht bij de 
huurder. 
 
Vraag 2: 
Welke financiële consequenties heeft de Regionale Energiestrategie de komende jaren voor de 
gemeente Papendrecht en voor de inwoners? (p. 6/7) 
 
Antwoord:  
Op dit moment wordt door de VNG (met input van de gemeenten) inzichtelijk gemaakt welke financiële 
consequenties deze opgave heeft ten aanzien van de uitvoeringslasten voor de gemeentelijke 
organisatie. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek bepaalt het Rijk wat de hoogte is van het 
aanvullend budget voor de gemeenten (dus ook Papendrecht) ten behoeve van de opgave. 
Uitgangspunt is dat we de energietransitie nadrukkelijk willen realiseren met de hoogst haalbare 
maatschappelijke opbrengst. We gaan daarom voor een betaalbare, betrouwbare, duurzame en 
rechtvaardige energievoorziening voor alle inwoners. In de Regionale Energie Strategie wordt 
specifiek aandacht besteed aan de voorwaarde van de betaalbaarheid van de opgave voor de 
inwoners. Het gaat dan over een betaalbare energierekening voor iedereen en mogelijkheden voor 
financiële participatie. De betaalbaarheid vertaalt zich vanuit gemeentelijk perspectief ook door naar 
economische kansen en werkgelegenheid als een extra stimulans. Geld dat in de regio blijft, levert 
een positieve bijdrage aan de lokale economie. We benutten de kansen die de energietransitie biedt 
door in te zetten op de lokale werkgelegenheid en opleiding en scholing van lokaal personeel.  
 
Vraag 3: 
Is het vanwege privacywetgeving een verplichting om Grid-accounts aan te maken voor raadsleden en 
het gebruik van privéaccounts los te laten. En is er ook nagedacht over alternatieve manieren dan het 
aanmaken van dergelijke accounts om informatie veilig(er) te delen? (p. 9) 

 
Antwoord: 
Het is vanuit de privacywetgeving niet verplicht om Grid-accounts te hebben maar het is wel 
verstandig in het kader van informatieveiligheid en wordt ook geadviseerd door de CISO. Met Grid-
accounts kan op een gecontroleerde, veilige wijze inzicht gegeven worden in applicaties voor de raad 
zoals Gemeenteoplossingen. Er is geen alternatief onderzocht omdat juist met Grid-accounts de 
beveiliging goed georganiseerd wordt.  
 
Vraag 4: 
M.b.t. de stelpost volumeontwikkeling sociaal domein ontvangen we graag meer verduidelijking en 
onderbouwing. Het gaat om enorme bedragen en het is niet duidelijk waar de flinke groei aan te wijten 
is. (p.11) 
 
Antwoord: 

In de begroting 2021 van de GRD zijn voor het SDD-deel verschillende scenario's meerjarenraming 

gepresenteerd. De stelpost volumeontwikkeling SDD is gerelateerd aan het zogenaamde gele 

scenario, zoals verwoord op bladzijde 20 van de begroting van de GRD en vertaald naar de 

gemeentelijke bijdrage. Voor de onderbouwing verwijzen we u naar bladzijden 15 tot en met 17 van 

GRD-begroting, waarin per onderdeel de uitwerking is opgenomen.   

In de begroting 2021 van de DG&J zijn ook voor het Soj-deel verschillende scenario's gepresenteerd. 

Hierbij verwijzen we u naar bladzijden 35 van de betreffende begroting. Voor de bepaling van de 

gemeentelijke stelpost volumeontwikkeling Soj is uitgegaan van scenario 2a. De bijdrage is vanaf 

2022 constant gehouden.   



 

 
Vraag 5: 
Voor 2021 zijn kosten geraamd voor de tweede en definitieve verhuizing van de bibliotheek. Waar 
gaat de bibliotheek naartoe verhuizen? Als dit nog niet bekend is, is het dan wel realistisch om dit 
bedrag te reserveren voor 2021? (p. 11) 
 
Antwoord: 
Sinds 2014 wordt met de Bibliotheek gesproken over de realisering van een KennisMarkt aan de 
Veerpromenade. In 2017 zijn er afspraken tussen de gemeente Papendrecht en de Bibliotheek 
gemaakt, waarbij de Bibliotheek tijdelijk (in principe voor een periode van 2 jaar) gehuisvest wordt in 
het pand Veerweg 135. Dit in afwachting van de beoogde huisvesting naar de Veerpromenade. Bij die 
gelegenheid is afgesproken dat de Bibliotheek en de gemeente elk één maal de verhuiskosten van de 
Bibliotheek zouden betalen. De eerste verhuizing (van Markt 2 naar Veerweg 135) is bekostigd door 
de bibliotheek. Hoewel de besluitvorming over de definitieve huisvesting van de bibliotheek nog niet 
heeft plaatsgevonden, is het correct om deze bij de gemeente berustende verplichting ten aanzien van 
de verhuiskosten ook in de begroting zichtbaar te maken. 
 
Vraag 6: 
A. Wat is BGT? (p. 12) 
B. Zijn er alternatieven om aan deze wettelijke taak te voldoen? (p.12) 
 
Antwoord:  
A. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een land dekkende, uniforme, afgestemde 

digitale kaart van Nederland, waarin gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een 
eenduidige manier zijn vastgelegd. De BGT is een van de belangrijke basisregistraties van de 
overheid om de maatschappij te organiseren c.q. te faciliteren. Deze digitale kaart wordt om niet 
aan de maatschappij beschikbaar gesteld. Overheden hebben deze kaart in de afgelopen jaren 
met elkaar opgebouwd en afgestemd en houden de kaart in stand. Door het gezamenlijke gebruik 
van één uniforme volledig dekkende kaart voor Nederland  wordt maatschappelijk op kosten 
bespaard en worden fouten door verschillende kaarten en verschillende werkwijzen beperkt. Het 
achterliggende principe is eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik. Het is een basisregistratie 
waar wij vanuit mogen gaan. 

 
B. Nee, er zijn geen alternatieven. Los van de wettelijke verplichting is het is niet effectief en efficiënt 

om zelf een andere basis kaart te willen maken. De voordelen van deze basisregistratie zijn zowel 
voor de overheid als voor de maatschappij aanzienlijk.  

       
Vraag 7: 
Het is de bedoeling dat in 2021 een sportveld bij VV Drechtstreek vervangen wordt. Een deel van de 
kosten wordt aan de vereniging doorgerekend. Onze vraag is: welk deel van die €535.000 euro is voor 
de vereniging en welk deel voor de gemeente? (p. 13) 
 
Antwoord: 
Uitgangspunt is de systematiek, zoals die in 2013 door de gemeente Papendrecht ook bij de aanleg 
van de Xtragrass velden bij v.v Drechtstreek en v.v. Papendrecht is toegepast. Hierbij is het aandeel 
van de gemeente in de kapitaallasten van de investering gesteld op 65 %. Het aandeel van v.v. 
Drechtstreek zou dan 35 % van de kapitaallasten zijn, die door middel van een verhoging van de huur 
aan v.v. Drechtstreek in rekening zal worden gebracht. 
 
Vraag 8: 
Wat betreft krediet vervanging straatmeubilair hebben we de vragen:  
a. Om wat gaat het precies?  
b. En hoe komt het dat er geen rekening mee is gehouden? (p.13) 



 
Antwoord: 
a. Onder straatmeubilair verstaan we voorwerpen die in de openbare ruimte staan zoals 

parkbanken, fietsenrekken, afzetpalen etc.  

b. Bij de realisatie van een woonomgeving wordt de eerste aanleg gefinancierd uit de 

grondexploitatie. Regulier onderhoud vindt daarna plaats uit de onderhoudsposten in de 

gemeentebegroting. Tot voor kort is een meer incidentele vervanging opgevangen in de 

onderhoudsbegroting. Met het ouder worden van het areaal dient zich een meer structurele 

vervanging aan met een grotere omvang. Op basis van de BBV regels is bij bedragen boven de  

€ 25.000 dan een investering nodig.    

 
Vraag 9: 
Wat betreft krediet vervanging speeltoestellen hebben we de vragen:  
a. Om wat gaat het precies?  
b. En hoe komt het dat er geen rekening mee is gehouden? (p.13) 
 
Antwoord: 

a. Het gaat om het structureel verhogen van het jaarlijkse investeringskrediet vervangen 

speeltoestellen.  

b. Het budget voor vervanging is onder druk van bezuinigingen de afgelopen jaren afgeraamd naar 
gemiddeld € 50.000 per jaar.  

 
Vraag 10: 
Wat betreft krediet vervanging openbare verlichting hebben we de vraag: gaat de bekostiging 
normaliter niet via de GR BOVL? Zo ja, waarom komt het nu dan op onze begroting? (p.13) 
 
Antwoord:  
Nee.  
De GR BOVL verzorgt voor de deelnemende gemeente het reguliere onderhoud via een gezamenlijk 
bestek/ aannemer, de storingsmeldingen en het dagelijks beheer. De gemeente verzorgt zelf de 
vervanging van de openbare verlichting en heeft hiervoor een meerjarenplan. Op basis van dit 
meerjarenplan wordt een structurele toename van het vervangen van armaturen en masten voorzien. 
Dit voorstel voorziet hierin.    
 
Vraag 11: 
Wat betreft kredieten vervangen pompen sportcentrum en installaties sportcentrum hebben we de 
volgende vragen:  
a. Hoe komt het dat er dan al (na ca. 10 jr) sprake is van vervanging?  
b. Hoe verhoudt het moment van vervangen zich tot de geplande afschrijving? 
c. Voor wiens rekening is de vervanging? Er is immers sprake van een verzelfstandigd sportcentrum. 

(p.13) 
 
Antwoord:          
a. Vervangingstermijnen zijn gebaseerd op de technische levensduur. 

b. Met de opvoering van deze investering worden de afschrijvingslasten in de nieuwe jaarschijf 2025 
in de begroting opgenomen. 

c. De investeringen zijn voor de eigenaar van het gebouw, dat is de gemeente. Het Sportcentrum 

(gebouw) is niet verzelfstandigd, de exploitatie BV is huurder van het gebouw. 

 
Vraag 12: 
Wat betreft de geschetste risico’s vinden we die best summier. Is het mogelijk om meer te duiden in 
hoge/ lage risico’s, enz.? (p.14) 
 
Antwoord:  
Dit betreft een eerste globale doorkijk op “grote” risico’s. Uitwerking volgt in de paragraaf 
weerstandsvermogen in de begroting 2021. 
 



Vraag 13: 
Kunt u toelichten wat wordt bedoeld met het ‘eens in de twee jaar organiseren van de onderwijs- en 
jeugdagenda 2018-2022’? Dit gaat toch om een structurele agenda? Welke activiteiten uit deze 
agenda worden straks tweejaarlijks, in plaats van jaarlijks uitgevoerd? (p. 28) 
 
Antwoord: 
De onderwijs en jeugdagenda is een structurele agenda. Een ombuiging van € 15.000 betekent dat 
het participatietraject 'Jong Papendrecht Denkt Mee' tweejaarlijks wordt uitgevoerd, of dat het 
participatietraject wel jaarlijks blijft plaatsvinden maar op een kleinschaligere manier. Concreet zou dat 
betekenen dat er minder ideeën worden opgehaald en ook minder ideeën worden uitgevoerd, maar 
dat er wel jaarlijks kinderen kunnen blijven meedenken op het gemeentehuis. 
 
Vraag 14: 
Kunt u uitleggen hoe ‘Ombuiging J’ zich verhoudt tot eerdere stappen in de organisatieontwikkeling? 
In onze beleving is deze stap al eerder gezet. 
 
Antwoord:         
Een kleiner MT was onderdeel van de besluitvorming rondom de organisatieontwikkeling. In het 
organisatieplan was ook aangegeven dat dit een eindplaatje is (daar was geen eindtermijn voor 
aangegeven). De extra inzet van MT-leden in 2020 was ook budgettair voorzien. Nu wordt in de 
begroting 2021 taakstellend een ombuiging van € 200.000 doorgevoerd. 
 
Vraag 15: 
Hoe verhouden de voorstellen ‘Ombuiging I’ (p. 30), ‘Ombuiging L’ (p. 34) en ‘Ombuiging Z’ (p. 48) 
zich tot elkaar? Enerzijds lijkt het streven om meer papierloos en digitaal te werken, anderzijds wordt 
geconstateerd dat producten nog steeds veel worden geprint en dat de begrotingsapp Pepperflow 
daarom niet nodig is en dat het ‘invullen’ van applicaties behoorlijk wat ambtelijke inzet vergt. Ook 
wordt het budget voor ICT-ontwikkeling verminderd. Kunt u deze keuzes wat uitgebreider toelichten? 
 
Antwoord:         
Het streven om zoveel mogelijk papierloos te werken is het uitgangspunt. Ombuiging I sluit daar 
helemaal bij aan. Door het meer thuiswerken is het printgebruik op kantoor uiteraard afgenomen. Met 
de invoering van de begrotingsapp was het uitgangspunt dat de P&C stukken niet meer geprint 
zouden. Er bleek echter een grote behoefte bij de raad om wel met een geprinte versie te werken, de 
app blijkt slechts sporadisch te worden geraadpleegd. Om de app te vullen is relatief veel ambtelijke 
en externe inzet nodig. Bij uitzondering hier lijkt het realistisch en kostenbesparend om conform de 
behoefte van de gemeenteraad weer met prints werken. Ombuiging Z staat feitelijk los van de andere 
ombuigingen. Gezien de voortgang van het regionale ICT transitieplan is de ombuiging realistisch op 
dit moment. 
 
Vraag 16: 
Klopt het dat het ombuigingsbedrag ‘Ombuiging K’ bestaat uit -3.000 op jubilea, -5.000 verlagen 
bijdrage personeelskosten, en -27.000 uit de inzet reserve bedrijfsvoering? Hoeveel bedraagt de 
reserve bedrijfsvoering nog na aftrek van dit laatste bedrag? Heeft het college verder plannen wat er 
met deze reserve kan worden gedaan? (p. 32-33) 
 
Antwoord: 
Bij de opgenomen ombuigingsbedragen voor jubilea en de personeelsvereniging is nog geen rekening 
gehouden met de bijbehorende belasting van 80%. Met het verlagen van deze posten wordt inclusief 
belasting ruim € 14.000 bespaard. Het restant van € 21.000 wordt jaarlijks uit de reserve 
bedrijfsvoering onttrokken. Het saldo na eerste onttrekking bedraagt € 292.000. Met deze jaarlijkse 
onttrekking zal de reserve langzaam teruglopen naar nihil. Er zijn (nog) geen andere 
bestedingsdoelen. 
 

Vraag 17: 
Kunt u aangeven op welke wijze u de verkoop van snippergroen wilt verhogen? Kunt u de term ‘actief 
beleid’ toelichten? (p. 36) 
 



Antwoord:  
De gemeente Papendrecht krijgt regelmatig verzoeken van bewoners die een stukje gemeentegrond 
willen kopen of huren. Uitbreiding van de siertuin is in verreweg de meeste gevallen de reden dat een 
verzoek wordt ingediend. Een andere veelvoorkomende reden is de wens om een parkeerplaats op 
eigen erf aan te leggen of een aanbouw te realiseren. Een actief beleid zal onder andere bestaan uit 
het actief onder de aandacht brengen van mogelijkheden tot koop van snippergrond en het snel en 
ruimhartig meewerken aan verzoeken (met toepassing van de geformuleerde criteria). Uiteraard is de 
ombuiging gebaseerd op een meerjarig gemiddelde aan inkomsten.    
     
Vraag 18: 
Wat is de consequentie van het vervallen van het krediet van €265.000? En kunt toelichten waarom 
deze besparing niet eerder is gerealiseerd? (p. 37) 
 
Antwoord: 
De huidige devices kennen een technische afschrijvingstermijn van drie jaar. We constateren echter 
dat niet alle devices na deze periode aan vervanging toe zijn. Uitgangspunt is alleen vervangen 
wanneer devices kapot zijn. Het hanteren van een jaarlijks exploitatiebudget is hierdoor toereikend. 
Voor de devices van raadsleden blijven we een investeringskrediet hanteren. Waarom niet eerder? Dit 
betreft de eerste vervangingsperiode na eerste aanschaf in 2017. 
 
Vraag 19: 
Welk bedrag betaalt Wasko op dit moment aan onkostenvergoeding voor het gebruik van lokalen in de 
Anne Frankschool? (p. 40) 
 
Antwoord: 
Wasko betaalt voor 2 lokalen een totaalbedrag van € 11.500. 
 
Vraag 20: 
Kunt u toelichten waarom het budget bestuurlijke integriteit niet wordt gebruikt? (p. 43) 
 
Antwoord:         
Het budget wordt vooral ingezet voor training college rondom bestuurlijke integriteit. Dit is niet jaarlijks 
noodzakelijk. De gedachte is dat een training eens in de twee jaren volstaat. Als er aanleiding is om 
wel tussendoor iets te doen met bestuurlijke integriteit kan het collegebudget worden aangesproken. 
 
Vraag 21: 
Kunt u toelichten waarom u juist nu er moet worden bezuinigd het budget voor 
doelmatigheidsonderzoek wilt verlagen? Welke activiteiten vervallen hiermee concreet? En wat 
betekent dit concreet in het licht van de aandachtspunten die de accountant bij Jaarrekening van 2019 
heeft meegegeven? (p. 46) 
 
Antwoord: 
Zoals aangegeven dwingen ombuigingen tot keuzes. Doelmatigheid zal nu met minder externe 
ondersteuning plaats moeten vinden en dus vooral intern worden uitgevoerd. De interne 
beheersmaatregelen, waar de accountant op doelt, hebben en houden permanent aandacht met de 
verbijzonderde interne controle. 
 
Vraag 22: 
Welke activiteiten vervallen er concreet door het versoberen van het communicatiebudget? (p. 47) 
 
Antwoord:      
Er kan niet aangegeven worden welke activiteiten concreet vervallen door het versoberen van het 
communicatiebudget. Het betreft namelijk onderuitputting op het totale budget en betreft dus feitelijk 
alle activiteiten.  
 
Vraag 23: 
Op welke ICT-transitie wordt er gedoeld op pagina 48?  
 
 



Antwoord:     
Hier wordt gedoeld om de regionale ICT-transitie. Het betreft een transitieplan mede naar aanleiding 
van de rapporten van Berenschot en KPMG. Een gekozen hoofdrichting is het outsourcen van een 
groot deel van de ICT functie die nu door het SCD wordt ingevuld. 
 
Vraag 24: 
Waarom wordt er gekozen voor de jaren 2021/ 2023/ 2025 als 2021 niet gerealiseerd kan worden? Is 
het niet handiger om te kiezen voor 2022 en 2024? (pag.50) 
 
Antwoord: 
De begroting 2021 zal sluitend moeten zijn, daarom heeft het de voorkeur deze maatregel per 2021 al 
te laten starten. Voor gesubsidieerde instellingen is voor 2021 een uitzondering gemaakt omdat voor 
een zorgvuldig proces de tijd ontbrak. Het overige deel is wel realiseerbaar in 2021. 
. 
 
Vraag 25: 
Wat verandert er concreet door het verlagen van het budget voor publieksservice? Bijvoorbeeld als 
het gaat om het afnemen van flexibiliteit in de uitvoering. (p. 58) 
 
Antwoord: 
Door het verlagen van het budget zullen onvoorziene tegenvallers in de ontwikkeling van de 
dienstverlening leiden tot overschrijding van het budget dan wel het prioriteren in wat we in dat jaar 
ontwikkelen en wat doorschuift naar een volgend jaar. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
P. Naeije 
Algemeen-directeur (wnd.) 
 
 


