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We gaan van crisis naar crisis. 

Het begrotingssaldo is na de meicirculaire weer fors gewzijzigd. Eerst zagen we een fors overschot 
voor 2022 van 3,6 mln. Dat afloopt naar een tekort van ruim 2 mln. In 2026 en 4 mln in 2027. 

Nu zien we een overschot van ruim 5 mln. Dat oploopt naar een overschot van 6 mln in 2025 en dan 
wel een forse terugval, maar nog steeds een overschot van 1 mln. 

Voorzitter je hoeft geen waarzegger te zijn om te voorspellen dat deze forse overschotten het niet 
gaan worden. De economie is aan het krimpen en het zal ons niet verbazen als er weer een heel 
andere decemberbrief van het rijk komt, waarin ze ons vertellen dat er toch veel minder geld 
beschikbaar is in de komende jaren. Dat betekent volgens ons dat Papendrecht behoedzaam moet 
blijven begroten. Onze inkomsten van de rijksoverheid zijn onvoorspelbaar en voor de samenleving 
moeten we een jojo-beleid voorkomen. 

Tegen deze bijzondere achtergrond heeft dit kersverse college de opdracht aan de slag te gaan. Aan 
de slag de komende maanden om het bestuursakkoord te vertalen naar de begroting. We wensen u 
daar heel veel inspiratie en enthousiasme bij! 

Gegeven die klus van onze fractie een korte bijdrage. Een paar punten die we bij die uitwerking graag
nog meegeven. 

Het perspectief laat zien dat Papendrecht gelukkig een solide beleid heeft gevoerd en dat de eerder 
gepresenteerde tekorten nu omgebogen zijn, deels door meevallers van het rijk en deels door onze 
ombuigingen. Het gepresenteerde overschot is wat ons betreft wel vertekend, want het houdt geen 
rekening met de benodigde reservering en in de toekomst de benodigde afschrijving van de VO-
scholen. We zeiden het al eerder, dat doet Papendrecht wel voor het primair onderwijs, maar nog 
steeds onvoldoende voor het VO-onderwijs. Is het college het met ons eens dat we moeten streven 
naar een reservering voor de vernieuwing van het VO-onderwijs op basis van een meer realistische 
inschatting van de toekomstige afschrijving van de schoolgebouwen voor VO-onderwijs? De 
bedragen laten zien dat dit de komende jaren mogelijk is!

In de inleiding  wordt gesproken over een traject samen met de raad voor een betere programmering
en sturen op streefwaarden. Daar zijn we voor. Onze fractie denkt graag mee. Dat betekent ook dat 
we als raad moeten nadenken over een andere manier van het bespreken van de P&C documenten. 
Er is meer tijd voor nodig om dat goed te kunnen doen. Hoe denken de andere fracties daarover? 

Bij de paragraaf over het inflatiecijfer doet het college het voorstel om een stelpost op te nemen in 
verband met de te verwachten prijsstijgingen. Wij steunen dat voorstel. Het zou goed zijn als daarbij 
wordt aangegeven op welke posten we vooral gevoelig zijn voor prijsstijgingen. 

Bij de paragraaf over de energietransitie geeft het college aan dat er naar verwachting een 
capaciteitstekort gaat ontstaan vanwege projecten voor de RES en de transitievisie warmte. Vanuit 
het CDA zouden we het college willen vragen tijdig aan de raad aan te geven waar en wanneer u dat 
tekort ziet. Wij zijn in principe bereid om juist op deze punten te investeren, ook in ambtelijke 
capaciteit als daar de bottleneck zit. Hoe denken de andere fracties daarover? Wat ons betreft laat 
het college de afweging aan de raad en gaat u niet projecten schrappen zonder de vraag eerst bij ons 



neer te leggen. We kunnen allen maar aansluiten bij de afsluitende zin van dit onderwerp “stilstaan is
geen optie”.

Bij de organisatie geeft het college aan dat er zorgen zijn bij een aantal cruciale functies. Die zorg 
delen wij. Wij willen de vraag daaraan koppelen: wat is er nodig om die zorg weg te nemen? Kan er 
bijvoorbeeld gedacht worden aan een pool van ambtenaren die we delen met enkele andere 
gemeenten in de regio? Indien nodig zou de CDA fractie voorstellen voor investering in onze 
ambtelijke organisatie verwelkomen. De arbeidsmarkt is moeilijk en Papendrecht moet zorgen een 
aantrekkelijke werkgever te blijven.  

Bij sport wordt terecht opgemerkt dat in de begroting 2023 een voorstel komt voor een extra 
kunstgrasveld op het Slobbengors. Ik herinner het college daarbij aan de raadsbrede motie hiervoor. 

Kijkend naar het bestuursakkoord en constaterend dat er al programmamanagers werken, doen we 
graag de suggestie om deze programmamanagers meer herkenbaar in te zetten op de prioriteiten 
van de raad en van het bestuursakkoord. Daar ligt mogelijk ook een parallel met de eerder 
genoemde streefwaarden en de sturing daarop. Ziet het college deze mogelijkheden ook? 


