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Behandeld door  P. Naeije 

ons kenmerk  2504594 
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onderwerp  Ombuigingen subsidies 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In het kader van de ombuigingen hebben wij u toegezegd specifiek naar de Subsidiebundel te kijken 

om alle mogelijkheden in beeld te brengen. Bijgaand treft u ons voorgenomen besluit aan. Tevens 

hebben wij als bijlage alle ambtelijk uitgewerkte ombuigingen (formats) op subsidies toegevoegd. 

 

Op basis van deze ambtelijke uitwerkingen hebben wij op 2 februari 2021 een aantal keuzes gemaakt 

over de bezuinigingen op subsidies. Dit is een voorgenomen besluit. Uiteraard is dit een lastige 

afweging geweest en realiseren wij ons dat dit een pijnlijke boodschap is voor de betrokken 

organisaties. Alle subsidieontvangers zullen wij informeren en wij stellen hen in de gelegenheid om 

hun zienswijze te geven vóór 22 maart 2021.  

 

Bij dit voorgenomen besluit kunnen mogelijk niet alle consequenties in beeld zijn gebracht. Op basis 

van de gesprekken met betrokken organisaties en hun zienswijze zullen wij in april 2021 een definitief 

besluit nemen. Uiteindelijk is het uiteraard aan uw raad om de subsidieplafonds voor 2022 vast te 

stellen.  

 

Gevolgen voor de Businesscase Cultuurplatform Papendrecht 

Bij het vaststellen van de "Ombuigingscatalogus subsidies" hebben wij er voor gekozen om de 

bibliotheek te betrekken in dit traject. Dit heeft tot gevolg dat de bibliotheek op dit moment (financieel) 

niet meer wordt betrokken bij de Businesscase Cultuurplatform Papendrecht. Besluitvorming over 

deze businesscase kan pas in 2022 plaatsvinden, zodat de bezuinigingen dan niet eerder dan 2023 

zouden kunnen ingaan. Met het meenemen van de bibliotheek bij de ombuigingen subsidies is het wel 

mogelijk de bezuiniging (gefaseerd) vanaf 2022 te realiseren.  

 

 

Relatie met andere ombuigingen 

In principe vindt de integrale afweging over de ombuigingen plaats bij de Kadernota 2022. Voor 

subsidies geldt dat als deze al 3 jaar of langer worden verstrekt, ze alleen kunnen worden afgebouwd 

of gestopt als er een "redelijke termijn" in acht wordt genomen. Om ruimte te creëren  loopt de 

besluitvorming niet parallel met de overige ombuigingen en is dit voorgenomen besluit nu al genomen.  

De definitieve besluitvorming door het college vindt plaats in april 2021, zodat dit input kan zijn voor 

de Kadernota 2022 en het raadsbesluit over de subsidieplafonds 2022. Overigens zijn er ook binnen 

sociaal domein en andere beleidsterreinen diverse budgetten (maar geen structurele subsidies) die 

betrokken worden bij het reguliere ombuigingstraject.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 



 

 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
J.M. Ansems A.J. Moerkerke 
 
 
 
 
 


