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Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  
Ter attentie van Minister drs. K. Ollongren,  
Postbus 20011,  
2500 EA Den Haag 

datum  24 juni 2020 
behandeld door  S.W. Brouwer 

ons kenmerk  2020-0080476 
doorkiesnummer  078-7706242 

Onderwerp  Financiële positie 
gemeente Papendrecht 

 

Geachte mevrouw Ollongren, 

Net als bij veel andere Nederlandse gemeenten is ook de financiële positie van 
Papendrecht zorgelijk. Onze meerjarenbegroting 2021 zal, zonder ingrijpende 
ombuigingen, naar verwachting tekorten laten zien oplopend naar circa € 8 miljoen in 
2025. Dit op een begrotingsomvang van circa € 90 miljoen, waarvan een groot deel niet 
direct beïnvloedbaar is. Deze tekorten worden mede veroorzaakt door oplopende 
kosten in het Sociaal Domein, maar ook door teruglopende inkomsten vanuit het rijk 
met name door de jaarlijks oplopende opschalingskorting in het gemeentefonds. Voor 
de korte termijn zien we besparingspotentieel door in de eigen organisatie in te grijpen. 
Echter voor de middellange termijn zijn, zonder aanvullende inkomsten, ombuigingen 
nodig, waarbij ons voorzieningenniveau moet worden bijgesteld en/of het niveau van 
lokale lasten stevig omhoog moet. 
 
Wij zijn hier als gemeente Papendrecht niet uniek in. Bij veel meer gemeenten staan 
financiële posities onder druk. 
 
Samen met onze partners is en wordt ingezet op kostenreductie in het sociaal domein. 
Dit kan niet zonder verschraling van het regionale en lokale voorzieningenniveau voor 
jeugdzorg, WMO, inkomensondersteuning en participatie. Ook projecten gericht op 
werkgelegenheid (o.a. loonkostensubsidie) staan onder druk. Dit zijn allemaal 
voorzieningen die juist in "corona-tijd" en in de "post corona tijd" hard nodig zijn. Echter 
handhaven van kwaliteit van zorg met deze toenemende vraag is financieel niet meer 
houdbaar.  
 
Tijdens de coronacrisis is zichtbaar geworden dat het sociaal netwerk en de sociale 
cohesie stevig is in Papendrecht. Deze veerkracht kwam tot uiting via mooie nieuwe 
initiatieven om elkaar te helpen. Alle partijen: zorgverleners, gemeentelijke instanties en 
ook onze inwoners zelf hebben snel geschakeld en goed ingespeeld op alle 
veranderingen en uitdagingen. Ook zijn (hulp)organisaties breed zichtbaar geweest. 
Hiermee biedt deze crisis ook kansen om transformatie van het sociaal domein verder 
aan te jagen. Juist nu is hét moment dit verder uit te bouwen en hierin te investeren in 
plaatst van te moeten verschralen. 
 
Wij roepen u op tot een realistische compensatie van de kosten door toegenomen vraag 
naar (complexe) zorg bij de jeugdzorg en WMO. Daarnaast verzoeken wij u de 
oplopende opschalingskorting te heroverwegen en herijking van het gemeentefonds uit 
te stellen totdat de financiële positie van gemeenten weer meer op orde is. Met het 
bevriezen van het accres voor 2020 en 2021 en uitstel van de herverdeling van het 
gemeentefonds naar 2022 is voor de komende jaren wel rust gecreëerd, maar wij 
vragen ons af of deze termijn van twee jaar voldoende lang is. 
 
 



2 
 

Wij willen benadrukken dat we deze oproep vooral doen om te voorkomen dat, als 
gevolg van de zorgelijke financiële positie van onze gemeente, onze inwoners, 
maatschappelijk partners en bedrijven de wrange vruchten hiervan moeten plukken in 
de vorm van verschraalde voorzieningen door het wegvallen van gemeentelijk sport- en 
cultuuraccommodaties, stopzetten van subsidies, een kleiner sociaal vangnet, hogere 
lokale belastingen en een slecht onderhouden buitenruimte. 

 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders Papendrecht, 

De secretaris (wnd,),  de burgemeester, 

 

 

P. Naeije   A.J. Moerkerke 



BERICHT BESTEMD VOOR DE GEMEENTESECRETARIS (met verzoek door te 
sturen naar het college) 

  

O P R O E P  
NAMENS DE VNG  
  
Geachte secretaris,  
  
Op 2 juli a.s. vindt een voor gemeenten belangrijk Algemeen Overleg in de Tweede Kamer plaats 
over de financiële positie van gemeenten.  
In aanloop naar dit AO vraagt de VNG aan gemeenten om brieven te sturen aan de ministers van BZK 
en Financiën.  
Het is belangrijk om nu duidelijk te maken aan Kamer en Kabinet wat de financiële positie van 
gemeenten is. 

Toelichting: 
De afgelopen tijd hebben een aantal gemeenten en provinciale afdelingen al een brandbrief gestuurd 
naar het kabinet om aan te geven dat de financiële nood hoog is.  
Het zou een mooi signaal zijn als het kabinet (BZK en Financiën) en de leden van de vaste 
Kamercommissie in brieven vanuit gemeenten beter inzicht krijgen in de financiële problemen die in 
die gemeenten spelen, hoe groot die problemen zijn (in bedrag) en wat de mogelijke gevolgen zijn 
voor de inwoners. Graag met concrete en tastbare voorbeelden.  
 
Verzoek:   
De VNG verzoekt om op korte termijn een brief te sturen aan de ministers van BZK en Financiën. De 
brieven kunnen gericht worden aan:  
- het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ter attentie van Minister drs. K. 
Ollongren, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag  
en aan 
- het Ministerie van Financiën, ter attentie van Minister drs. W. Hoekstra, Postbus 20201, 2500 EE 
Den Haag.  
 
Voorafgaand aan het debat in de Kamer wil de VNG de leden van de vaste Kamercommissie de 
verzameling van deze brieven (in boekvorm) aanbieden.  
Het verzoek is daarom om deze brieven, ook brieven die al eerder verstuurd zijn, naar de VNG door 
te sturen, zodat deze tijdig gebundeld kunnen worden.  
Dit kan in afschrift aan:  Angela.deJong@VNG.nl .  
 
Deze brievenactie wordt uitgezet via de gemeentenetwerken (G4, G40, M50 en P10), de provinciale 
afdelingen van de VNG (VZHG) en de VNG-commissies. 
 
Ik verzoek u deze brievenactie onder de aandacht te brengen van uw college. Bij voorbaat dank voor 
uw medewerking.  

Met vriendelijke groet,  
 
Riet Vrolijk, ambtelijk secretaris 
Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten 
 

mailto:Angela.deJong@VNG.nl

	Brief aan ministerie van BZK over de financiële positie Papendrecht dd 200624.pdf
	cid51AE07CD6300C1438047827B148EEE6F@GRID.INTERNAL.pdf

