
   

   

   
 

AMENDEMENT 
Geen knaken zonder taken – overschotten in Reserve kapitaallasten toekomstige 
investeringen 

De gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 5 juli 2022, ter 
bespreking en besluitvormende behandeling van het voorstel behorende bij agendapunt 9, Jaarstukken 
2021, 

Besluit het volgende te wijzigen: 

Het gevraagde besluit te wijzigen als volgt: 
• Besluitpunt 2, te laten vervallen; 
• Besluitpunt 24 te wijzigen in: Een storting in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige 

investeringen van € 3.496.000; 
• Besluitpunt 25, te laten vervallen. 

Toelichting: 

Constaterende dat: 
• er wordt voorgesteld een nieuwe reserve te vormen, te weten bestemmingsreserve uitvoering 

bestuursakkoord 2022-2026 en in deze bestemmingsreserve een bedrag te storten van  
€ 2.000.000; 

• dit een reserve met een bestedingsfunctie is; 
• er geen voldoende concrete voorstellen zijn gedaan die met de reserve zouden moeten worden 

gefinancierd. 
Overwegende dat: 

• het onwenselijk is om al budget ter beschikking te stellen zonder concrete bestedingsvoorstellen;  
• per motie van 8 juli 2021, ingediend door CDA, PAB, CU en SGP, is afgesproken om overschotten 

te reserveren in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen en deze 
inmiddels is gevormd en hierin ruim 1 miljoen euro is gestort;  

• in die motie als doel voor het instellen van deze bestemmingsreserve wordt genoemd dat: het 
college (…) wil komen tot een financieel toekomstbestendige gemeente die rekening houdt met 
toekomstige investeringen; 

• destijds én later bij de bespreking van het voorlopig dekkingsplan huisvesting voortgezet 
onderwijs, is besproken dat het méér storten in de bestemmingsreserve toekomstige 
investeringen nuttig en/of noodzakelijk is, om onder meer de investeringen in VO-
schoolgebouwen te kunnen bekostigen. 
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In te vullen door griffie 
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