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Voorzitter, leden van het College, leden van de Raad, toehoorders,

Wat kan het snel gaan. Nog geen maand geleden ben ik als raadslid geïnstalleerd en nu al als 
woordvoerder van de CU in de Algemene Beschouwingen in het centrum van de lokale politiek.
En misschien is dat ook wel typerend voor deze tijd: vele, snelle en onvoorziene veranderingen. 
Begin dit jaar zaten we nog midden in de corona, vervolgens leek Covid de wereld uit en nu vragen 
we ons weer af of er weer een nieuwe golf komt. Nog maar 4 maanden geleden startte de Oekraïne 
oorlog, die de wereld compleet op zijn kop zette. En nu is het met al zijn verschrikkingen helaas geen 
voorpagina nieuws meer.  En waar het naar toegaat, we weten het niet. 
Ook economisch gezien speelt dit heel sterk. Nog geen jaar geleden kende we een stabiele inflatie 
van nog geen 2% en een uiterst lage, zelfs negatieve rente. En nu neigt de inflatie naar de 10% en is 
de rente heel sterk gestegen. Ook de energieprijzen gaan compleet door het dak. Recent spraken we 
nog over economische groei en nu over recessie. En waar het naar toegaat, we weten het niet.  
En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. 
Dat zal ik niet doen, voorzitter, maar wel wil ik hiermee duidelijk maken dat vele burgers en 
ondernemers – ons inziens niet zonder reden - bezorgd en onzeker zijn. (En daarbij draagt onze 
rijksoverheid in deze tijd niet altijd bij aan vermindering van de onzekerheid.) 
Het is goed om deze context steeds in het oog te blijven houden in deze algemene beschouwingen.

Graag ga ik nu wat in op enkele punten uit de voorliggende perspectiefnota.
Maar allereest wil ik het voorgaande college en de ambtelijke organisatie bedanken voor het 
voorbereiden daarvan. Juist de vele onzekerheden maken het opstellen van deze nota niet alleen een 
hachelijke, maar ook erg ingewikkelde onderneming. Zovele variabelen, die in hun onderlinge 
samenhang ook weer heel verschillende effecten kunnen hebben. Complimenten voor de wijze 
waarop u dit verwerkt en gepresenteerd heeft. 

Algemeen
Uitgangspunt is geweest het behouden van de voorzieningen van onze Papendrechtse samenleving, 
waarin het fijn wonen, werken en recreëren is. Dit uitgangspunt onderschrijven wij als CU van harte.
Om dit alles te kunnen behouden zijn forse ombuigingen doorgevoerd. We ondersteunen deze, 
temeer daar nog de nodige uitdagingen op ons afkomen, zoals in het bijzonder de bouw VO-scholen. 
We zijn dan ook blij dat de geprognotiseerde resultaten van de planperiode – zeker ook na de 
verwerking van de mei-circulaire – positief zijn, maar we realiseren ons tegelijkertijd dat deze nog 
met heel veel onzekerheden omgeven zijn. We pleiten er dan ook voor om door te gaan op de 
ingeslagen weg en de verleiding te weerstaan om snel eerdere ombuigingen teniet te doen.

In de nota geeft u aan dat u gaat werken aan vernieuwing van de Planning&Control-cyclus met 
streefwaardes, zodat tijdig inzicht ontstaat en er voldoende tijd is om met elkaar de juiste keuzes te 
maken. U stelt dat de inbreng van de gemeenteraad hierbij essentieel is. Daar staan wij achter. 
De vraag aan het college is hoe u dit concreet wilt vormgeven.

Sociale domein
Als ChristenUnie zijn we blij met het vele en goede werk van Sterk Papendrecht. In de nota wordt 
aangegeven dat u het opdrachtgeverschap hiervan verder wilt versterken door te gaan verkennen 



welke contractvorm richting de toekomst passend is. Kan het college al aangeven waaraan in dit 
kader gedacht wordt?

In de nota noemt u andere belangrijke beleidsontwikkelingen binnen het sociale domein zoals de 
uitvoering van actie-agenda armoede (inclusief aanpak energie-armoede) en uitvoering van de 
energietoeslag lagere inkomens. Vanwege de grote zorgen zoals in mijn inleiding geschetst, die met 
name de minima en de inkomens direct daarboven heel hard raken, roepen wij u met klem op dit 
beleid voortvarend tot uitvoering te brengen. In dit kader zullen wij als CU ook met concrete 
voorstellen komen o.a. met betrekking tot het aanstellen van een armoede-regisseur. Hierbij wordt 
door ons niet gedacht aan uitbreiding van de formatie en dito extra kosten, maar aan een 1-loket 
functie voor alle mogelijke regelingen voor hen die financieel even in de knel. 

Wij waarderen ook uw aandacht voor het langer thuis kunnen blijven wonen van kwetsbare mensen, 
mede in het kader van de dubbele vergrijzing. Wij zien daarom uit naar de specifieke actieagenda 
daarover. 
Overigens vinden wij dat moet worden blijven ingezet op een passend woningaanbod voor alle 
leeftijdsgroepen. We realiseren ons dat de mogelijkheden binnen Papendrecht beperkt zijn, maar 
laten we inzetten op het maximaal haalbare.

Energietransitie
Terecht geeft u veel aandacht aan de energietransitie vanwege de snelle klimaatverandering en de 
extreem hoge energieprijzen. Ook wij vinden dit erg belangrijk. 
U stelt daarbij dat er niet meer gewacht kan worden op de structurele middelen van het Rijk en dat 
inwoners duidelijkheid willen over van het aardgas losgaan en bij het bezuinigen van energie. 
Op welke wijze wil het college die middelen vrijmaken en die duidelijkheid geven?

Organisatieontwikkeling
Het moeilijk kunnen vervullen van vacatures, het grote personeelsverloop en veel externe inhuur 
kwalificeert u terecht als een risico voor het kunnen realiseren van de ambities. Hoe denkt het 
college dit risico te kunnen verminderen?

Verhoging onroerende zaakbelasting
Er wordt uitgegaan van een OZB-stijging in 2023 van totaal 5,5%. Dat is fors, zeker in relatie met de 
grote stijging in 2022. Vanaf 2024 is gerekend met een jaarlijkse verhoging van 3,4%. Dit betekent 
een grote aanslag op het budget van velen, zeker voor inkomens beneden modaal. 
Wij vragen ons af of wij nu al uit moeten gaan van het langjarig vastleggen van deze verhoging. 
Ook vragen wij ons af hoe zich deze stijging zich verhoudt met het bestuursakkoord, dat stelt dat de 
lokale lasten niet zullen stijgen boven het landelijk gemiddelde. Kan de portefeuillehouder hier 
wellicht toelichting op geven?

Graag wil ik afsluiten met het uitspreken van de hoop dat we samen de grote uitdagingen van deze 
tijd zullen oppakken. Het scherpe debat daarbij niet vermijden, maar steeds wel met respect voor 
elkaar.

Rest mij nog het college en ons als raad daarin veel wijsheid en zegen te wensen.


