
 
 

 

 
 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  
 
 
In het laatste kwartaal van 2022 werd een ieder via het nieuws en de media dagelijks 

geconfronteerd met de energiecrisis, de oplopende inflatie en de gevolgen daarvan. 

De gemeente onderkende in het verlengde daarvan dat door de energiecrisis men in 

toenemende mate in de financiële problemen kwam. Door de urgentie van deze 

acute situatie is er dan ook besloten om een pakket aan maatregelen te organiseren 

voor inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Daarnaast heeft de 

gemeente het initiatief genomen om een verkenning te doen op de problematiek bij 

de maatschappelijke organisaties en de mogelijkheden om bijvoorbeeld de inzet van 

duurzaamheidsmaatregelen te intensiveren.  

Op 19 januari 2023 is tijdens de commissie samenleving een eerste compleet beeld 
gegeven over het project energiecrisis en armoede. Tijdens de presentatie van dit 
project zijn de pragmatische kaders, oftewel het raamwerk, gepresenteerd 
waarbinnen wij handelen bij het doen van uitgaven. Tijdens de commissie is 
toegezegd om de gemeenteraad over dit raamwerk te informeren en dit aan te 
leveren. Wij menen op basis van de beeldvormende vergadering van de commissie 
nog een extra aspect toe te moeten voegen als gevolg van gesprekken. Het gaat dan 
om de toevoeging dat over de uitputting van het budget langs de normale P&C-
cyclus lijnen zal worden gerapporteerd.  
 
Het aan de commissie gepresenteerde raamwerk (basis voor het doen van uitgaven 
en inhoudelijke afwegingen) bestaat uit de volgende onderdelen:  
 

• Geen directe inkomenspolitiek – dat is voor het rijk 
• Maatregelen kiezen in aanvulling op rijksbeleid 
• Aansluiten of versterken van de al in gang gezette maatregelen 
• Vooral ook prikkel tot duurzaamheidsmaatregelen behouden 
• Geen maatregelen initiëren die ons juridisch in de problemen brengen 
• Geen open eind regelingen – financieel lastig 
• Veel monitoren (uitvoering maatregelen), gesprek aangaan en adaptief 

handelen 
• Rapportage langs de normale P&C-cyclus lijnen 

 
Het tweede waar eerder om gevraagd was betreft een overzicht van de uitgaven tot 
nu toe. Dit overzicht is ook tijdens de beeldvormende commissie gepresenteerd, 
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maar vullen we nu aan met de aangegane verplichtingen ten aanzien van ook de 
personele inzet.  
 

UITGAVEN Energiecrisis en armoede

Omschrijving Kosten

Verspreiding energiecrisis brieven 3.680,00€             

Promotiekosten badhuisfunctie 970,00€                

Organisatiekosten bijeenkomsten sport & cultuur (4x) 600,00€                

Badhuisfunctie kosten 2022 6.600,00€             

Badhuisfunctie kosten 2023 januari 300,00€                

Workshop 'Verduurzamen sportorganisaties' NOC/NSF 750,00€                

Sterk in de Wijk (voorlichting/ outreachende ondersteuning inwoners (t/m juli) 11.000,00€          

Communicatie  m.b.t. regelingen en maatregelen (t/m juli) 15.000,00€          

Projectleider (6 maanden) 38.500,00€          

Beleidsmedewerker (3 maanden) 30.000,00€          

TOTAAL 107.400,00€         
 
 
We zijn voornemens wijkgericht te werk te gaan, aansluiting te zoeken bij spreekuren 
en ontmoetingsplekken in de wijk en deze indien nodig te versterken. Wij verwachten 
daar een budget van € 11.000 voor nodig te hebben. Ook willen wij extra inzet 
plegen op het vlak van externe communicatie langs andere lijnen dan we tot nu toe 
hebben ingezet. We verwachten daar een extra budget van € 15.000 voor nodig te 
hebben. Beide aanvullende budgetten passen bij de eerdere constatering in de 
presentatie in de commissie dat het vooral van belang is de bestaande regelingen en 
mogelijkheden om hulp te vinden onder de aandacht te brengen. Uiteraard zullen wij 
u via de P&C-rapportages over de exacte besteding van de gelden informeren.  
 
In deze fase en de komende maanden richten wij ons op het stimuleren van 
verduurzaming voor zowel de maatschappelijke organisaties als de inwoners en 
zetten we extra in op het bereiken en ondersteunen van de doelgroep die in de 
problemen (dreigen) te komen. Vanzelfsprekend blijven we hierbij constant in contact 
met organisaties en houden wij vinger aan de pols.   
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

 

J.M. Ansems   M.J.M. van Driel 

 


