
 

 
 

Toelichting behandeling stand van zaken 
Ombuigingen 

 
Commissie: ABZ 
Datum: 29 maart 2021 
Locatie: n.t.b. (Hybride in de raadzaal of digitaal) 
 

Inleiding: 
In de Kaderbrief 2021 – 2024 is aangegeven dat vanuit de opgestelde ombuigingencatalogus 
voorstellen tot ombuigingen worden uitgewerkt en aan de raad bij Kaderbrief 2022 – 2025 
voorstellen tot ombuigingen worden voorgelegd. Het college heeft de raad toegezegd in maart 
2021 de raad te informeren over de stand van zaken ombuigingen.   
 
Doel: 
Doel van deze agendering is de commissie toelichting te geven op en te informeren over het 
financiële beeld (ook in relatie tot andere gemeenten), over de stand van zaken tot nu toe in het 
proces ombuigingen en over de bestuurlijke planning richting Kaderbrief en Begroting. Tevens zal 
de commissie bevraagd worden op wijze van presenteren van stukken voor besluitvorming op wat 
daarbij nodig is om bij de Kaderbrief het goede debat te kunnen voeren.  
 
Programma: 
Presentatie met toelichting op het financiële beeld en tevens gelegenheid tot vragen en gesprek 
over de presentatie. Daarnaast toelichting op het doorlopen proces tot nu toe en de bestuurlijke 
planning tot Kaderbrief en Begroting. Ten slotte zal de commissie bevraagd worden op wijze van 
presenteren van stukken voor besluitvorming op wat daarbij nodig is om bij de Kaderbrief het 
goede debat te kunnen voeren.  
 

1. Inleiding onderwerp proces ombuigingen door wethouder Paans  
2. Financieel beeld gemeente Papendrecht door dhr. R.A. van Vugt van Deloitte 

 Waar staat onze gemeente in een vergelijk met referentiegemeenten?  
3. Stand van zaken proces ombuigingen door mw. M. Reeuwijk, MT lid Bedrijfsvoering 

 Wat is er tot nu toe gedaan? Welke stappen moeten we nog zetten? 
4. Bestuurlijke planning proces ombuigingen tot aan Kaderbrief en Begroting 2022 
5. Afronding onderwerp proces ombuigingen door wethouder Paans 

 
De presentatie wordt ter plekke aan de raad getoond. Naderhand wordt (via de griffie) de 
informatie gedeeld met de raad. 
 
Vervolgproces: 
De agendering 29 maart maakt onderdeel uit van een totaal planning van het proces ombuigingen 
dat gestart is in september 2020. Het vervolg van de besluitvorming over de ombuigingen vindt 
plaats door het vaststellen van de Subsidieplafonds (juli), de Kaderbrief (juli) en de Begroting 
(november).  


