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Voorzitter, inhoudelijk bevat de Perspectiefnota geen nieuw beleid. Je zou denken: dan 

pakken we de algemene beschouwingen van vorig jaar, passen de cijfers een beetje aan en 

klaar. 

 

Het tegendeel is waar: in één jaar tijd ziet de wereld en het toekomstperspectief, ook van 

onze inwoners, er drastisch anders uit. Aan de negatieve kant zien we: een oorlog in Europa, 

een energiecrisis en de financiële gevolgen daarvan met hoge inflatie, schaarste aan 

grondstoffen, schaarste aan werknemers, bovenop de andere problemen waar oplossingen 

niet langer vooruit geschoven kunnen worden. En dan hebben we in Papendrecht nog het 

geluk dat er geen boeren zijn (op nog één na, als ik het goed heb). 

Voorzitter, dat gaat veel van onze inwoners, bedrijven en instellingen vragen. 

 

Naast de negatieve kant, zien we ook een duidelijke positieve ontwikkeling. Kijkend naar de 

financiën, waaronder de recente meicirculaire, zien we dat de komende vijf jaar, er veel beter 

uitzien dan we vorig jaar dachten. Toen zagen we vanaf 2024 tekorten op de begroting; nu is 

de verwachting een positief saldo tot aan 2027. 

Het college moet snel aan de slag. Zeker na twee verlammende Corona-jaren, waarin zaken 

vertraagd zijn. Wat willen we als gemeenteraad aan grote onderwerpen serieus invulling 

geven in de begroting 2023? 

Wij geven als D66-fractie de top drie die wat ons betreft móet worden voorzien van de eerste 

concrete stappen bij de begroting 2023 en waar de raad over moeten spreken vooraf. Wij 

gaan optimistisch beginnen, zonder moties, dus met gewoon verbale vragen aan het college.  

Drie prioriteiten en drie vragen. 

1. Huisvestingsplannen voor de VO-scholen. 

De D66-fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Een van de antwoorden was: “Over 

de toekomstige huisvesting voor het voortgezet onderwijs wordt steeds stapsgewijs een 

besluit genomen.” Belangrijk, voorzitter, is, dat bij elke te nemen stap, duidelijk is hoe die 

past in het totaal. Anders worden besluiten genomen zonder alle consequenties te zien. 

Daarbij moet gerekend worden met actuele cijfers, want de 2,6 miljoen euro structurele 

kapitaalslasten die nu genoemd worden voor nieuwbouw, stammen uit het najaar van 2021. 

Dat is een eeuwigheid geleden als het gaat om bouwkosten, inflatiecijfers en renterisico. Een 

Rib volgt in september, lazen wij, waarin onze vragen worden meegenomen. Het verzoek 

aan het college is: agendeer die Rib voor de commissieronde van oktober, met een goede 

toelichting, zeker ook voor nieuwe mensen. Onze vraag 1. 



2. Welzijn in de brede zin van het woord 

Niemand laten vallen, de mogelijkheden om mee te doen in de samenleving, je verbonden 

voelen en gezien worden, de juiste hulp krijgen op het juiste moment. De D66-fractie wil hier 

duidelijk zijn: de overheid moet dit niet allemaal gaan invullen, maar wel mogelijkheden en 

ruimte bieden. Dat is hoe welzijn in onze optiek veel meer onderwerpen samenbrengt dan de 

klassieke kijk erop suggereert. 

D66 wil veel meer dan nu de beweging maken naar preventie. Iets doen tegen armoede, 

eenzaamheid en uitsluiting moet niet pas gebeuren als er al een probleem is, maar daarvóór. 

Onze fractie wil dat bereiken via sport, cultuur en sociale activiteiten. D66 wil daarom 

uitbreiding van het Vitaliteitsakkoord met cultuur en recreatie. Mentale gezondheid en welzijn 

hangt samen met eenzaamheid, maar ook met lichamelijke klachten. Daarom zijn we als 

fractie ook tegen bezuinigen op cultuur, zoals we aangaven bij de behandeling dinsdag van 

de Subsidieplafonds. 

Nu er voor meer inwoners dan voorheen moeilijke financiële tijden dreigen, is het risico op 

isolement en een slechtere mentale en fysieke gezondheid groter. Hoe bereiken we met het 

beschikbare geld het meeste voor onze inwoners? 

De portefeuillehouder zei dinsdag iets als: we gaan de komende jaren deze onderwerpen 

bespreken. Maar de noodzaak is nú.  

Onze vraag 2 aan het college is: wat is het college voornemens te agenderen op dit gebied 

vóór de begroting 2023, zodat we ook echt in dat jaar resultaat gaan boeken? 

3. Ten slotte, het derde grote onderwerp, waarop wij duidelijke actie verwachten in 

2023: De inrichting van de openbare ruimte, met wonen, werken, inclusief de 

energietransitie, klimaatadaptatie, ecologie, en mobiliteit.  

De D66-fractie wil een systematische lange termijn aanpak, die uiteraard past in onze 

Omgevingsvisie en –plan, en waar jaar op jaar invulling aan wordt gegeven. Wat gaan we op 

dit gebied concreet aan prioriteiten stellen voor 2023 en wanneer bespreken we dat in de 

gemeenteraad? 

We hebben een kader én actie nodig. Kijk even wat de plaatsing van één transformatiehuisje 

laatst al teweeg bracht. Er is visie nodig en duidelijke keuzes om de omschakeling te maken 

voor ruimtelijke invulling voor de energietransitie, de klimaatadaptatie, woningbouw, en 

mobiliteit van de toekomst. We kennen op deelgebieden losse plannen en voornemens, 

maar onze derde en laatste vraag is: Wanneer bespreken wij dit in samenhang? Want ook 

hier kunnen we in 2023 niet stilzitten. 

Samenvattend: Nu er méér problemen zijn, maar ook méér geld is, vraagt deze tijd wat de 

D66-fractie betreft om daadkrachtige en doeltreffende uitvoering op grote thema’s mét visie. 

Wij zijn benieuwd naar de reactie van het college op onze vragen. 

  


