
Vragen over ingekomen stukken

SAL-D02; Energietoeslag   (door mevrouw Karso – PvdA)  

De prijzen van elektriciteit en gas zijn de afgelopen tijd sterk gestegen. Het CBS becijferde onlangs 

dat een huishouden bij gemiddeld verbruik in 2022 op jaarbasis zo’n € 1.300 meer kwijt is.  Deze 

prijsstijging komt extra hard aan bij inwoners met een laag inkomen. De overheid geeft inwoners met 

een laag inkomen een energietoeslag. 

Papendrechters die een uitkering van de gemeente ontvangen, hebben de energietoeslag 

automatisch ontvangen. De anderen moeten hem zelf aanvragen. Dit gaat online via de website van 

de sociale dienst drechtsteden.  

De vragen van de PvdA-fractie:

- Hoe wil het college deze toeslag onder de aandacht brengen? 

Hoe wil het college de laaggeletterden, digibeten en ouderen hierbij helpen? De digitale 

aanvraagprocedure is voor deze groep ingewikkeld en daardoor haken velen af. 

En dat zijn juist de kwetsbaren die die toeslag hard nodig hebben?  

RMT-B01; Raad van State, Bestemmingsplan Kraaihoek   (door mevrouw Karso – PvdA)  

Wij lezen dat een inwoner bij de RvS een procedure is gestart. Het gaat hier om locatie Kraaihoek, 

waar 138 woningen gebouwd zullen worden. 

De PvdA-fractie wil weten wat deze procedure voor de huidige planning betekent. En of de subsidie 

gevaar loopt. Er is namelijk een subsidie van 500.000,-, maar dan moet het project voor het eind van 

het jaar gestart zijn.



Mededelingen

Oranje Comité en 4 mei comité Papendracht (  door mevrouw Keizer - VVD)  

Namens de VVD-fractie grote waardering voor en complimenten aan het Oranje Comité Papendrecht 

en het 4 mei comité Papendrecht. We zijn enorm dankbaar voor de feestelijke en respectvolle, 

indrukwekkende evenementen die zij de afgelopen weken hebben neergezet voor onze inwoners en 

gemeente. Hulde aan eenieders bijdrage, zowel voor als achter de schermen. 

Daarnaast spreken wij onze zorgen uit hoe de gemeente in de toekomst organisatoren en 

evenementen willen behouden nu de buitendienst zover is uitgekleed dat bijna alle diensten moeten 

worden worden ingehuurd. De rekening daarvan zou zomaar de bezuiniging op de buitendienst 

teniet kunnen doen.

Het bedrag dat nu gewonnen is met de bezuiniging wordt wellicht dubbel en dwars betaald aan 

derden.

Denk hierbij aan materiaalkosten, reinigingskosten, vervoersmiddelen en vergeet duurzaamheid niet. 

Een mooie taak voor de nieuwe coalitie om dit alles goed in kaart te brengen. 

En aangezien alles onlosmakelijk met elkaar is verbonden zien we graag een duidelijk overzicht met 

visie betreffende financiën en efficiency tegemoet. Tot slot spreken we de wens uit dat Papendrecht 

de eerder genoemde evenementen mag behouden en waar mogelijk met andere evenementen zal 

uitbreiden. 

Prikkelarme kermis (  door mevrouw Keizer – VVD)  

De prikkelarme kermis in Papendrecht is een feit. 

Wat mooi dat we dit op korte termijn met elkaar voor elkaar hebben gekregen! De prikkelarme 

kermis is er voor iedereen die een bezoek zonder licht en geluid  prettiger vindt. 

Papendrecht.net dank voor het vooronderzoek. 

Wethouder Verver oprechte dank voor de bemiddeling.

Dank aan onze ambtenaren voor jullie inzet en expertise. 

Chantal van Reeken dank voor jouw hulp achter de schermen.

Dank aan alle ondernemers van Kermis Papendrecht. 

Onze fractie kan niet wachten om straks al die blije gezichten te zien, heel veel plezier toegewenst 

aan alle bezoekers en ondernemers! 


