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datum  01 december 2022 

behandeld door  M.G.J. Smit 

ons kenmerk  2022-0193485 

doorkiesnummer   
onderwerp  Reactie college inzake 

vragen cie. ABZ 21/11 

 
Geachte heer/mevrouw,  
 
 

Het college respecteert het budgetrecht van de raad. Indien het college u op enigerlei wijze het idee 

heeft gegeven dat dit niet het geval zou zijn betreuren wij dat.  

 

Vanaf de zomermaanden is in de raad regelmatig gesproken over de gevolgen van de energiecrisis 

en de inflatie. Gewacht is ook op de duidelijkheid die door de regering bij Prinsjesdag zou worden 

verstrekt. Ons urgentiebesef is daarmee in de tijd verschoven. De maatregelen die de regering zou 

uitwerken leken in beginsel nog niet een voldoende oplossing te bieden.  

Wij vonden de energiecrisis en de daaruit voortvloeiende angst voor energiearmoede dermate 

relevant dat snellere actie wenselijk was en hebben vooruitlopend op een besluit van de 

gemeenteraad, u  inhoudelijk zorgvuldig en uitvoerig geïnformeerd over de maatregelen tot 

tenminste 1 januari 2023. Wij hebben u vanaf begin oktober via een raadsinformatiebrief 

meegenomen in de bedoelingen van de aanpak  energiecrisis en armoede. Wij hebben een 

zorgvuldig proces doorlopen, u gehoord en geluisterd, en daarmee  de aanvankelijke keuze (reserve 

toekomstige investeringen) aangepast (algemene reserve). Vervolgens hebben wij bij de 

besluitvorming rondom de concernrapportage een apart beslispunt  opgenomen  over de onttrekking 

aan de reserve voor het project energiecrisis en armoede. De beoogde snelle reactietijd is hier 

bepalend geweest voor onze handelswijze. Wij zien de maatregelen hierbij niet als nieuw beleid, 

maar als intensivering van onze huidige taken om kwetsbare mensen te steunen in relatie tot de 

energiecrisis en inflatie.  

 

U vraagt zich af waarom het college niet gebruik heeft gemaakt van artikel 209 van de Gemeentewet. 

Dit was, aangezien wij niet onder preventief toezicht van de provincie staan, niet aan de orde. 

 

U heeft gevraagd naar de besteding van de gelden. De gelden worden, als er geen andere mogelijke 

financiële bronnen beschikbaar zijn, gebruikt om de maatregelen waarover u bent geïnformeerd te 

bekostigen. De eerste kosten betreffen de brief aan de inwoners en bedrijven, het inrichten van de 

zwembadfunctie, de afspraken over extra maatregelen in het kader van bijzondere bijstand en het 

uitvoeren van onderzoek bij maatschappelijke organisaties. Wij zullen begin eerste kwartaal van 

2023 een overzicht verstrekken van de gemaakte kosten in 2022. Wij monitoren uiteraard of en welke 



 

 
 

maatregelen effectief zijn (wat de impact daarvan is). Als een maatregel niet werkt en wij kunnen de 

maatregel stoppen zullen wij dat zeker doen.  

 

Wij zien in toenemende mate als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen (crisis)situaties 

ontstaan waarin snel (financieel) moet worden gehandeld (coronacrisis, energiecrisis, 

vluchtelingencrisis, etc.). Wij willen graag met de raad overleggen welke manier wij met elkaar 

kunnen afspreken om toch tot een snelle en adequate wijze te komen om geld beschikbaar te stellen 

voor eventuele maatregelen.  

 

Het tijdspad met handelingen die hebben plaatsgevonden in het kader van het project energiecrisis 

en armoede is als bijlage bij deze raadsinformatiebrief gevoegd.  

 

 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 

de secretaris,             de waarnemend burgemeester, 

 

 

 

J.M. Ansems MSc                mr. drs. A.M.M. Jetten 

 


