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Geachte heer/mevrouw,  
 
Iedereen wordt via nieuws en media dagelijks geconfronteerd met de energiecrisis en de gevolgen 
daarvan. Een groot deel van de inwoners, bedrijven en instellingen heeft de gevolgen al aan den 
lijve ondervonden. De gemeente onderkent in het verlengde daarvan dat door de energiecrisis men 
in toenemende mate in de financiële problemen komt.  
De rijksoverheid heeft een aantal maatregelen aangekondigd die via inkomenspolitiek (gedeeltelijk) 
oplossing bieden voor de energiecrisis en de financiële problemen van inwoners. Tijdens de 
algemene beschouwingen over deze maatregelen is door de regering toegezegd te onderzoeken 
hoe sommige maatregelen nog verder verruimd kunnen worden en hoe ook bedrijven en 
instellingen geholpen kunnen worden. 
 
In aanvulling daarop heeft de gemeente onderzocht welke maatregelen - los van inkomenspolitiek - 
aanvullend kunnen zijn op het pakket rijksmaatregelen. De lijn die we hanteren is dat 
inkomenspolitiek van oudsher voorbehouden is aan de rijksoverheid. Men heeft een mooie start 
gemaakt met het pakket van 17 miljard en denkt na over verdere verbeteringen van de 
maatregelen. Onze insteek is dat wij als gemeente blijven bij de lijn geen inkomenspolitiek te willen 
bedrijven. 
De rijksoverheid heeft aangegeven voor bakkers, tuinders en midden- en kleinbedrijven en 
verenigingen met een steunpakket te komen (op basis van de meest recente informatie is de 
verwachting dat er een prijsplafond wordt ingesteld, ingaande per 1 januari 2023). Wij verwachten 
echter dat ook deze maatregelen niet afdoende zullen zijn. Daarom gaan wij in gesprek met onze 
maatschappelijke organisaties en halen we onze contacten met het MKB nog eens extra aan. We 
willen zo te weten komen waar organisaties, bedrijven en instellingen echt in grote problemen 
zitten. We kunnen met hen in overleg gaan om oplossingen te bedenken. We denken overigens 
niet dat we alle problemen kunnen oplossen die door de energiecrisis worden veroorzaakt. 
 
Door de voorgestelde rijksmaatregelen neemt de prikkel voor duurzaamheid af. Als gemeente 
continueren en/of versterken wij daarom onze inzet op duurzaamheid. 
 
Wij doen al heel veel op de lijnen accommodatiebeleid, duurzaamheid en armoedebestrijding. 
Desondanks vraagt de huidige tijd om aanvullende maatregelen. Het geheel integraal bekeken 
komen wij tot een pakket aan maatregelen dat er als volgt uitziet: 

• Door voorlichting en communicatie over regelingen (die gevolgen energiecrisis en armoede 
compenseren) de toegankelijkheid bevorderen en het maken van een communicatieplan. 

• Inzetten van mogelijkheden om bijzondere bijstand in individuele gevallen toe te passen. 

• Inzetten van mogelijkheden tot verruiming gebruik lokaal noodfonds. 

• Inzetten van subsidieregeling voor initiatieven die inwoners blijvend uit de schulden en/of 
armoede krijgen. 



 

 
 

• Doorvoeren van quick wins en versnellen op het vlak van duurzaamheid bij 
accommodaties in eigen beheer (zoals verlichtingssensoren, tochtstrips, radiatorfolie, 
aanbrengen zonnepanelen en led-verlichting, etc.). 

• Het intensieve contact met maatschappelijke organisaties en bedrijven voorlopig frequent 
organiseren, de vinger aan de pols houden en monitoren of en hoe deze organisaties en 
bedrijven het hoofd kunnen bieden aan de energiecrisis. 

• Het bestuur van het sportcentrum verzoeken het sportcentrum voor mensen die daar willen 
douchen (badhuisfunctie) open te stellen. 

 

Dit bovenstaande pakket aan maatregelen noemen wij de eerste tranche. Dit zijn zaken die wij op 
korte termijn, met zo snel mogelijke ingang kunnen realiseren. Daarnaast starten wij tegelijkertijd 
met de tweede tranche. Dit behelst het met maatschappelijke organisaties verkennen van de 
problemen en de mogelijkheden om bijvoorbeeld de inzet van duurzaamheidsmaatregelen te 
intensiveren.  
 

Op dit moment is onduidelijk wat de verschillende maatregelen precies kosten. De noden van dit 
moment vragen echter om directe actie. Derhalve hebben we besloten met een plafond van               
€  600.000 middelen uit de reserve toekomstige investeringen ter beschikking te stellen (voor 
tranche 1). Hiervan wordt melding gemaakt in de concernrapportage.  Overigens heeft de reserve 
zonder die toevoeging voldoende niveau om dit plafond te rechtvaardigen. Over de bestedingen 
wordt uiteraard zorgvuldig gerapporteerd. 
 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 

de secretaris,                    de burgemeester, 

 

 

 

J.M. Ansems MSc                   mr. drs. A.M.M. Jetten 

 


