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Proces ombuigingen
Korte terugblik

• Oktober 2019 - start proces ombuigingen.

• Maart 2020 – ombuigingencatalogus gereed; 
brede proces ‘stil gevallen’ door beperkingen
Corona.

• Juli 2020 – Kaderbrief inclusief ombuigingen 2021.



Proces ombuigingen
Korte terugblik

• September 2020 – commissie ABZ ombuigingencatalogus
en visie college ‘Richting voor Papendrecht’.

• Oktober 2020 – commissie ABZ keuzes uit te werken
ombuigingen en businesscases.

• November 2020 – moties voor opdrachtformulering
businesscases.

• December 2020 - opdrachtformulering businesscases raad
geïnformeerd middels RIB. 



Proces ombuigingen
Korte terugblik

• Betrokken organisaties zijn in september en oktober
2020 geïnformeerd.

• Vanaf eind november 2020 (ambtelijk) start 
uitwerkingen ombuigingsvoorstellen.

• Toezegging college de raad in maart 2021 te
informeren over stand van zaken ombuigingen. 

Waarom ombuigen
Financieel perspectief



Proces ombuigingen
Stand van zaken

3 sporen in uitwerking ombuigingen:

• Subsidieproces 
• 4 businesscases
• Separate ombuigingen



Subsidieproces 
Stand van zaken

• Ander tijdspad.
• Februari 2021 voorgenomen besluit college.
• Raad middels RIB geïnformeerd.
• Gesprekken betrokken organisaties en gelegenheid 

tot zienswijze.
• Definitief collegebesluit, verzenden beschikkingen, 

aanvang bezwaar & beroep termijn.
• Raadsvoorstel Vaststellen subsidieplafonds juli 2021 

agendering raad.



Businesscases
Stand van zaken

Vier businesscases:

- Fietsparkeren – wordt onderdeel Kaderbrief 2022.
- Lokale lasten – wordt onderdeel Kaderbrief 2022.
- Ruimte en bouwen – loopt door in 2022.
- Cultuurplatform – loopt door in 2022.



Separate ombuigingsvoorstellen
Stand van zaken

Separate ombuigingsvoorstellen

• Ca 70 voorstellen worden (ambtelijk) uitgewerkt.

• College maakt keuzes voor Kaderbrief 2022.

• Kaderbrief inclusief ombuigingen juli 2021 agendering 
raad. 



Proces ombuigingen
Bestuurlijke planning

• April en mei – college voorbereiden Kaderbrief inclusief
keuzes ombuigingen.

• Mei – collegebesluit bezuinigingspakket subsidies.

• Mei – beschikkingen subsidies verzenden en aanvang
bezwaar & beroep termijn.

• 17 mei – commissie ABZ staat als 'reserve' datum. 

• Begin juni – collegebesluit Kaderbrief inclusief ombuigingen.



Proces ombuigingen
Bestuurlijke planning

• Begin juni – Kaderbrief inclusief ombuigingen en Raadsvoorstel 
Vaststellen subsidieplafonds aanbieden bij de raad.

• 14 juni – commissie ABZ agendering Kaderbrief inclusief ombuigingen 
en Raadsvoorstel Vaststellen subsidieplafonds.

• 8 juli – raadsvergadering Kaderbrief inclusief ombuigingen en Raadsvoorstel
Vaststellen subsidieplafonds.

• November – raadsbehandeling Begroting 2022.

• December – definitieve subsidie beschikkingen.
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