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Geachte mevrouw, heer, 
 
Hieronder treft u de beantwoording aan van de tijdens de commissie ABZ van 20 juni 2022 gestelde 
technische vragen bij de perspectiefnota 2022-2027 en subsidieplafonds 2023. Bij de behandeling van de 
jaarrekening 2021 zijn geen aanvullende technische vragen gesteld.  
 
Perspectiefnota: 
 
CDA 
 
Vraag: 
Op pagina 5 is opgenomen dat het Rijk heeft voorgenomen de bezuiniging van € 500 mln. te schrappen uit 
het landelijke coalitieakkoord. Wat betekent dit voor de gemeente Papendrecht? 
 
Antwoord: 
De daadwerkelijke uitvoering moet nog plaatsvinden en is nog niet verwerkt in de cijfers. Aangezien de 
vergoeding voor jeugdzorg over tal van maatstaven in de algemene uitkering is opgenomen (en deze 
maatstaven ook wijzigen door tal van andere maatregelen) is dit niet één op één te becijferen. Wanneer we 
uitgaan van het aandeel van Papendrecht op de totale beschikbare algemene uitkering komen we uit op een 
bedrag van ongeveer € 0,3 mln.  
 
Vraag: 
Ziet het college mogelijkheden om programmamanagers meer herkenbaar in te zetten op de prioriteiten van 
de raad en het bestuursakkoord? 
 
Antwoord: 
De programmamanagers worden ingezet op de uitvoering van concernbrede programma's. Deze 
programma's vloeien voort uit het bestuursakkoord, uitgewerkt in het college actieprogramma. In het najaar 
wordt dit opnieuw vastgesteld en zal het een plek krijgen in de programmabegroting. De 
programmamanagers worden dus ingezet voor de prioriteiten van de raad en het bestuursakkoord.  
 
ChristenUnie 
 
Vraag:  
Gaat de dividenduitkering van Stedin nog plaatsvinden gezien alle investeringen? 
 
Antwoord: 
Ja, het dividend over de gewone aandelen wordt wel lager. Daarom hebben wij dit voor de jaren 2023 en 
2024 bijgesteld. De dividenduitkering over de in 2021 aangekochte preferent cumulatieve aandelen staat los 
van de winstprognoses van Stedin en worden volledig uitbetaald.  
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PvdA 
 
Vraag: 
Kijkend naar het opgenomen risico van € 1,2 mln. aan inflatiekosten (pagina 25) en de opgenomen 
compensatie in de perspectiefnota is de vraag of er plannen liggen wanneer de inflatie toch hoger uitvalt? 
 
Antwoord: 
Uiteraard houden we scherp in de gaten hoe de ontwikkeling van de prijzen verloopt. Wanneer we toch meer 
moeten compenseren dan nu is gereserveerd in de perspectiefnota voor de komende jaren, dan zullen we 
dit betrekken bij de P&C – cyclus.  
 
  
Vraag: 
Bij het investeringsprogramma wordt een krediet gevraagd van € 100.000 voor herstel en 
kwaliteitsverbetering badrand. Wordt dit bij de bouwer verhaald? 
 
Antwoord: 
Het hogere bedrag komt voort om een duurzamere oplossing toe te passen. In 2020 is met de bouwer een 
schikking getroffen waardoor verhaalsmogelijkheden er niet meer zijn.  
 
 
Subsidieplafonds 2023: 
 
GroenLinks 
 
Vraag: 

a) Inflatiecorrectie van 3,9% wat niet opweegt tegen de kostenstijgingen. Wat betekent dit voor de 
organisaties? 

b) Hoe is de 3,9% tot stand gekomen? 
 
Antwoord: 

a) De organisaties zullen net als wij, binnen de beschikbare middelen die er zijn, goed moeten kijken 
naar wat nog wel kan, wat niet meer kan, wat anders moet, wat uitgesteld kan worden. Daarnaast 
zullen met organisaties realistische prestatieafspraken worden gemaakt.   

 
b) De 3,9% bestaat uit het toegepaste CBS-cijfer prijsstijging 1,9% uit de septembercirculaire 2021 die 

we ook toegepast hebben voor de gemeentelijke begroting 2023. Gezien de huidige onzekerheden 
hebben we incidenteel voorgesteld om voor 2023 2% extra te indexeren.  

 
 
Hoogachtend, 
 
 
De secretaris,  
 
 
J.M. Ansems 

 

 
 
 
 
 


