
 

Nummer Omschrijving ombuiging Taakveld Team Betrokken ambtenaar 
36  Stoppen vrijwilligerspas SSKW Algemene voorzieningen Wmo en 

Jeugd 
MO Joanna van Vuuren 

     
Budget Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht S/I en termijn realiseerbaarheid Wettelijk Portefeuillehouder 
€ 5.500 Ja/ Nee S – korte termijn Nee Corine Verver 
     
   Omvang ombuiging  Ambtelijk opdrachtgever 
  € 5.500  Monique Reeuwijk 
Inhoud 
ombuiging 

Het ombuigingsvoorstel is om te stoppen met de financiële bijdrage van de gemeente voor de vrijwilligerspas.  
 
Over de vrijwilligerspas 
In Papendrecht drukken we onder andere met de vrijwilligerspas van SPUI93 onze waardering uit voor de inzet van vrijwilligers. De 
vrijwilligerspas biedt kortingen bij ondernemers in Zwijndrecht, Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen jaar deden 4 Papendrechtse 
ondernemers mee en gaven 17 Papendrechtse organisaties aan 737 vrijwilligers de vrijwilligerspas. De pas wordt door andere 
doelgroepen dan oorspronkelijk bedoeld gebruikt.   
 
Toekomst vrijwilligerspas 
SPUI93 verkeert in financieel moeilijk weer en is daarom per 31 maart 2021 opgeheven. De coördinatie van de vrijwilligerspas wordt 
overgenomen door Stichting De Buitenwacht uit Dordrecht. Zij hopen de vrijwilligerspas door te ontwikkelen, breder onder de 
aandacht te brengen en meer (Papendrechtse) organisaties te binden.  
 
Waarderen vrijwilligers  
Naast de vrijwilligerspas waarderen we vrijwilligers samen met Sterk Papendrecht onder meer tijdens Nationale Vrijwilligers dag, door 
het afleggen van werkbezoeken door de wethouder en door het uitreiken van koninklijke onderscheidingen.   
 
Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden. 
2022: € 5.500 
2023: € 5.500 
2024: € 5.500 
2025: € 5.500 



 
Effect 
ombuiging 

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders? 
 
De gemeentelijke kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de vrijwilligerspas zijn bedoeld als bijdrage om de aanschafkosten van 
de vrijwilligerspas laag te houden voor deelnemende organisaties (€2,50.- per pas). Stoppen met deze bijdrage kan een negatief effect 
hebben op het aantal vrijwilligers. 
 
Effect van de ombuiging op langere termijn is dat De Buitenwacht op zoek moet naar een ander verdienmodel (is al gaande) dat minder 
gunstig is voor organisaties die met vrijwilligers werken en de pas willen verstrekken.   
 

Effect 
personeel 

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is: 
 
N.v.t. 
 

Reikwijdte 
effect 

Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente: 
 
Ombuiging hangt samen met de voorgenomen taakstelling op Sterk Papendrecht. Dit kan leiden tot een stapelingseffect. 
 

Snelheid 
herstel in 
betere tijden 

Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn? 
 
Ja, op het moment dat het krediet weer beschikbaar wordt gesteld. 
 

Trends en 
ontwikkelingen 

Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken: 
 
De gemeente wil zich meer terug gaan trekken door meer zaken over te laten aan maatschappelijke partners en inwoners. Het 
waarderen van vrijwilligers past daarbij. 
 

Realisatie Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren? 
 
Een opzeggingsbrief sturen richting De Buitenwacht. 
 

 
 


