
 
 

 

 
 
 

Aan de gemeenteraad van Papendrecht 

 

De  

T 

 
 
 
 

datum  7 september 2021 

behandeld door  H. van Rijsbergen 

ons kenmerk  2021-0099488 

doorkiesnummer  14078 

onderwerp  Opvolging motie CDA, 

CU,SGP van 8 juli 2021 

inz. wijziging subsidie 

Bibliotheek AanZet 

 
Geachte meneer, mevrouw,  
 
 
In de raadsvergadering van 8 juli 2021 is de Kaderbrief 2022 aan de orde geweest. Bij de 
behandeling van dit onderwerp is een door CDA, CU en SGP ingediende motie aangenomen, 
waarin het college van B&W verzocht wordt: 
a) de bezuiniging op de subsidie van de Bibliotheek AanZet te beperken tot het deel dat de 

huisvesting betreft te samen € 90.000,- 
b) de bezuiniging op de dienstverlening van de Bibliotheek AanZet ad € 40.000,- te laten 

vervallen en 
c) ter dekking een hogere ambitie op de taakstelling Cultuurplatform op te nemen en / of de 

toeristenbelasting te verhogen.  
 
Gelet op de omstandigheid dat de Bibliotheek AanZet op 29 juni 2021 een bezwaarschrift heeft in 
gediend tegen het definitieve besluit 20 mei 2021 van het college B&W om op de subsidie van de 
Bibliotheek € 130.000,- te bezuinigen, is het gewenst dat het college van B&W op korte termijn 
standpunt met betrekking tot deze motie inneemt. 
 
In onze vergadering van 7 september 2021 hebben wij naar aanleiding van hierboven aangehaalde  
motie het volgende besloten: 

1. De in de kaderbrief verwoorde bezuiniging ad € 40.000,- op de dienstverlening van de 
Bibliotheek te laten vervallen en het definitieve besluit met betrekking de bezuinigingen op 
de Bibliotheek AanZet aan te passen in die zin dat de gefaseerde bezuiniging (in vier 
jaren) van € 130.000,- wordt vervangen door een gefaseerde bezuiniging  van € 90.000,- 
(in drie jaren).  

2. Ter dekking van dit voorstel de taakstelling op de businesscase Cultuurplatform gefaseerd 
te verhogen met € 25.000,- en de toeristenbelasting gefaseerd met € 15.000,- te verhogen.  
 

Vooralsnog wordt gedacht aan de volgende uitwerking: 
Voor wat betreft de subsidiekorting 2022 zijn er geen gevolgen; de subsidieplafonds zijn ook niet 
aangepast. De bezuiniging op dienstverlening van de Bibliotheek was laatste stap. Qua  fasering 
zou dit het volgende betekenen (was/wordt): 
2022: blijft -/- € 25.000; 2023: blijft -/- € 60.000; 2024: - was -/- € 95.000 wordt -/- € 90.000: 2025 
e.v.: was -/- € 130.000 wordt -/- € 90.000. 
 
Voor wat betreft de dekking zou dit het volgende betekenen: Taakstelling businesscase 
Cultuurplatform: 2023: -/- € 50.000 (onderdeel Kaderbrief); 2024: -/- € 55.000; 2025 e.v. -/- € 
75.000. 
 



 

 
 

De toeristenbelasting wordt dan in 2025 met € 0,30 extra verhoogd (naar verwachting € 15.000). 
 
Deze oplossing zal worden uitgewerkt in de (meerjaren)begrotingen voor de komende jaren.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
locosecretaris,         de waarnemend burgemeester, 
 
 
 
P. Naeije, MSc         mr. drs. A.M.M. Jetten 
 


