
 

Nummer Omschrijving ombuiging Taakveld Team Betrokken ambtenaar 
87  Inzetten reserve Rijkstromen taakmutaties 0.10 Reserves MO Joey Westenberg 
     
Budget Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht S/I en termijn realiseerbaarheid Wettelijk Portefeuillehouder 
€ 200.000 Ja I - korte termijn Nee Pieter Paans 
     
  Omvang ombuiging  Ambtelijk opdrachtgever 
   € 50.000 gedurende 4 jaren  Monique Reeuwijk 
Inhoud 
ombuiging 

Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd? 
 
De reserve taakmutaties Rijkstromen is een reserve die is gevormd vanuit middelen die de gemeente de afgelopen jaren voor het 
sociaal domein heeft ontvangen. Deze middelen zijn onder meer ontvangen in het kader van de transitie AWBZ, kinderopvang en 
statushouders. Inzet van de reserve is een incidentele mogelijkheid om de begroting sluitend te maken, maar geen structurele 
oplossing voor de meerjarenbegroting.   
 
Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden. 
2022: € 50.000 
2023: € 50.000 
2024: € 50.000 
2025: € 50.000 
 

Effect 
ombuiging 

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders? 
 
In het onlangs vastgestelde Kompas Sociaal Domein 2021-2024 is een viertal ontwikkellijnen om het gemeentelijk beleid verder vorm te 
geven opgenomen. In dit Kompas is naast een aantal grote opgaven, ook benoemd dat de transformatie een extra impuls dient te 
krijgen. 
 
In het licht van voorgaande is onder meer rondom Jeugdhulp al een aantal acties benoemd, waarvan dekking plaats zal vinden vanuit 
deze reserve. Deze initiatieven worden dus nog via de begroting 2021 e.v. verrekend met deze reserve. Na verrekening resteert dan 
een budget van € 200.000. Niettemin vragen ook bestuurlijke ambities op andere vlakken, zoals doorontwikkeling van Sterk 



Papendrecht en samenwerking met SDD hierbij, om investeringen waarvan wordt gedacht om deze te financieren vanuit de reserve 
Rijkstromen taakmutaties. 
 

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: 
 
Meerdere ombuigingsvoorstellen (inclusief de voorgenomen besluiten rondom de subsidies) raken het sociaal domein. Dit maakt dat er 
beperkte ruimte is om vorm te geven aan de gewenste transformatiedoelstellingen. Gedachte is om met de inzet van dit budget de 
transformatiedoelstellingen aan te jagen en hiermee andere ombuigingen zachter te laten landen. 
 

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? 
 
Een nieuwe reserve zal niet ontwikkeld worden, omdat beschikbaarstelling vanuit het Rijk en voeding van de reserve is gebonden aan 
inkomsten voor 'specifieke' beleidsonderwerpen.   
 

Trends en 
ontwikkelingen 

Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken: 
 
De gevolgen van Corona op de samenleving worden steeds tastbaarder. Jongeren hebben het lastiger, er zijn onderwijsachterstanden, 
statushouders worden minder goed bereikt, buurtbemiddeling ontvangt complexere casussen. 
 

Realisatie Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren? 
 
De reserve kan desgewenst bij de P&C-cyclus vrijvallen. 
 

 


