
 

 
Aan  De commissie Algemene en Bestuurlijke zaken 

Datum  13 september 2021 

Van  Fractie D66 en fractie Onafhankelijk Papendrecht 

Agendapunt Aanpassing financiële verordening 

 

 

Aanleiding en onderwerp 

In de jaarstukken 2020 is opgenomen dat het voormalige gebouw van de bibliotheek aan de 

Markt 2 door de gemeente voor €100.000 is verkocht, ruim € 600.000 onder de huidige 

boekwaarde (en waarschijnlijk nog meer onder de marktwaarde).  

De Financiële Verordening gemeente Papendrecht 2018 stelt in artikel 7a: Het college 

besluit niet over: de aan- en verkoop van goederen, onroerende zaken en diensten groter 

dan € 800.000, dan nadat de raad is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de 

gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 

 

Bij een andere verkoop in 2020, die van het pand aan het Erasmusplein, waarbij de totale 

verkoop het bedrag van € 800.000 euro te boven ging, is via de Rib Verkoop Erasmusplein 2 

t/m 28 van 15 oktober 2020, de verkoop aangekondigd. Het is niet geagendeerd in een 

raadscommissie om actief eventuele wensen en bedenkingen van de raad te vernemen. 

 

Toelichting en doel van de behandeling 

D66 en OP staan op het standpunt dat de raad beter in positie moet zijn bij besluiten over 

grote bedragen, zoals bij het afboeken van de reserve. Bij de voorgestelde wijzigingen 

hebben genoemde fracties de recent aan de raad uitgebrachte adviezen door BDO 

Accountants & Adviseurs en Deloitte meegenomen. 

De fracties wensen de volgende wijzigingen in de Financiële Verordening aan te brengen: 

1. in artikel 7, dat het college niet besluit over aan- en verkoop van goederen, 

onroerende zaken en diensten: 

a. groter dan € 100.000; 

b. en/of wanneer de markt- of boekwaarde meer dan € 100.000 afwijkt van de 

verkoopwaarde; 

dan nadat de raad is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de gelegenheid 

is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen; 

2. dat het college in gevallen zoals onder 1a. en 1b. genoemd, zorgdraagt voor 

agendering in een raadscommissie, met als doel de commissie actief te vragen of er 

wensen en bedenkingen zijn, welke uitkomst vervolgens via een raadsbesluit wordt 

vastgesteld. 

Daarnaast stellen de fracties van OP en D66 voor om de volgende wijziging aan te brengen: 

3. in artikel 5 lid 5, waar nu staat dat het college de raad in investeringsvoorstellen 

informeert over het effect van de investering op de schuldpositie van de raad bij een 

bedrag groter dan € 1.000.000, dit te wijzigen in: …bij een bedrag groter dan  

€ 500.000. 



Vragen aan de fracties 

1. Kunt u akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen van de Financiële 

Verordening? 

2. Zijn er nog andere gewenste wijzigingen die u in de Financiële Verordening zou 

willen aanbrengen? 


