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Nummer Omschrijving ombuiging Taakveld Team Betrokken ambtenaar 
66  Klimaatadaptatie 7.2 (riolering) onder product 

Volksgezondheid en Milieu 
 

P&S Rien Bal/ 
Miranda de Wijs/ 
Gert-Jan de Goede 

     
Budget Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht S/I en termijn realiseerbaarheid Wettelijk Portefeuillehouder 
€ 25.000 Nee S – Hele termijn Nee Arno Janssen 
     
  Omvang ombuiging  Ambtelijk opdrachtgever 
   € 2.500  Monique Reeuwijk 
Inhoud 
ombuiging 

Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd? 
 
Stimuleringsmaatregelen klimaatadaptatie 
Scope 
Het doel is voor Papendrecht als geheel aanpassingen te bewerkstellingen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te 
beperken.  
Klimaatadaptatie is bij uitstek een onderwerp waar we nu iets aan moeten doen. 
We wonen in een dichte stedelijke omgeving, daarom is het belangrijk aan de voorkant te initiëren in een breed netwerk en draagvlak 
te creëren en te investeren in klimaat adaptieve maatregelen, want aan de achterkant zijn de kosten veel hoger. 
 
Binnen dit budget worden vijf activiteiten ontwikkeld: 

1. Stimuleringsbijdrage Woonkracht 10, gemeente jaarlijks een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen (t/m 2023) voor het 
versterken van de initiatieven van Woonkracht 10 op het gebied van klimaatadaptatie bij haar huurwoningen.  

2. Aansluiten op maatschappelijk initiatief (€ 4.000). Een kleine financiële tegemoetkoming of een bijdrage in natura op het 
moment dat er 'energie' is om iets op te pakken, is dan een factor waarmee een initiatief kan slagen. Zo ondersteunen we 
klimaatinitiatieven van derden die zich in een pril stadium bevinden is er een reële kans is op een olievlek werking. 

3. Activiteiten geïnitieerd vanuit de gemeente (€ 4.000) naast samenwerking met Woonkracht 10 en het aansluiten op 
maatschappelijke initiatieven worden uit de stimuleringsregeling ook activiteiten gefinancierd uitsluitend geïnitieerd vanuit de 
gemeente zoals in 2019 de groendakactie en in 2020 de regentonactie. Een mogelijke activiteit voor 2021 is een pilot 
tegelophaalactie. 
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4. Lidmaatschap Stichting Operatie Steenbreek (€ 2.500). Papendrecht is lid van Stichting Operatie Steenbreek. Doel van de 
stichting is het delen van kennis en het stimuleren en opzetten van netwerken om gezamenlijk te komen tot een 
klimaatbestendige en aantrekkelijke leefomgeving.  

5. Externe ondersteuning beleidsmatige en technische ondersteuning klimaatadaptatie (€ 4.500).  
 
Voorstel:  
In het kader van de ombuigingen wordt voorgesteld het lidmaatschap van de Stichting Operatie Steenbreek (€ 2.500) op te zeggen. 
Lokaal is deelname aan deze operatie vertaald in een strategie en onze werkwijze. Hierbij hebben wij keuzes gemaakt op welke wijze 
wij welke (maatschappelijke) initiatieven willen ondersteunen, verbinden en versterken. Ondersteuning van de Stichting Operatie 
Steenbreek was voor ons van belang om onze weg te vinden. Nu is deze ondersteuning minder van belang. 
Gezien het belang van het verbreden en verdiepen van het thema klimaatadaptatie wordt verdere ombuiging niet geadviseerd. 
Hiermee is een ombuiging op dit budget van 10 % realiseerbaar.  
 
Indien hiertoe wordt besloten kunnen op basis van de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd. 
2022: € 2.500 
2023: € 2.500 
2024: € 2.500 
2025: € 2.500 
 

Effect 
ombuiging 

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders? 
 
Nadeel is dat geen beroep op specifieke ondersteuning van de Stichting Operatie Steenbreek meer gedaan kan worden.  
 

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: 
 
Zie hierboven. 
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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? 
 
Het lidmaatschap kan weer worden aangegaan. 
 

Trends en 
ontwikkelingen 

Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken: 
 
Er is sprake van een wereldwijde urgentie op het gebied van klimaatadaptatie, klimaatmitigatie en het herstel van de biodiversiteit.  
 
Akkoord van Parijs 2015  
Doel is het versterken van de weerbaarheid ten opzichte van klimaatverandering en het verminderen van de kwetsbaarheid.  
 
Deltaprogramma en de Nationale Adaptatiestrategie  
• verbeteren waterkeringen  
• Zorgen voor voldoende zoet water bij extreem weer  
• Klimaatbestendig en water robuust inrichten leefomgeving  
Binnen dit Nationale programma hebben Rijk, Provincies, Waterschappen en gemeenten afspraken gemaakt over het proces, tijdigheid 
en resultaten om Nederland voldoende klimaat adaptief te maken. 
 

Realisatie Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren? 
 
Besluitvorming en opzeggen lidmaatschap. 
 

 


