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Aan het college van B&W  

van de gemeente Papendrecht, 

Markt 22 

3351 PB Papendrecht  

 

insturen via de griffie voor donderdag 15 oktober 12:00 uur 

 

Papendrecht, 15 oktober 2015 

Onderwerp: enige technische vragen en overpeinzingen bij de programmabegroting 2016 

 

 

Geacht college, 

 

Allereerst dank voor het concipiëren van de programmabegroting 2016 voor de gemeente 

Papendrecht. Ook dank aan het ambtelijk apparaat voor het vele werk dat verzet is. 

 

College in navolging van het Rijk op de verkeerde weg 

Hierbij dient onze fractie naast enige overpeinzingen over de verkeerde weg die het 

college ingeslagen is enkele technische vragen in naar aanleiding van de 

programmabegroting 2016. De paginanummering verspringt telkens een pagina omdat het 

voorblad in de digitale versie niet is meegenomen, gelieve hiermee rekening te houden. Maar de 

opbouw volgt de begroting pagina per pagina dus dat zal niet erg ingewikkeld zijn om te volgen. 

 

Doodsteek voor ToBe? 

1. Op pagina 17 staat een structurele bezuiniging ingeboekt van € 16.500 in 2016, en voor 

de jaren 2017, 2018 en 2019 (10%) met mogelijke bedragen in 2017 van € 33.000, in 

2018 van € 49.500 en in 2019 van € 66.000. Een snelle rekensom leert ons dat bij 

doorgang van dit voorstel het gehele subsidie van ToBe zal zijn/worden afgebouwd naar 

0 tegen het einde van 2019. Is deze constatering juist? 

 

2. In het financieel overzicht op pagina 13 staat een overzicht van werk en inkomen. Wat 

dienen wij te verstaan onder Belang werk inkomen? 

3. Begrijpen wij het goed dat de invoering van de participatiewet 3,108 miljoen euro kost 

en dat op het gehele saldo van baten en lasten de gemeente dient bij te dragen een 

bedrag van € 6,27 miljoen? 
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4. Welke sturingsmogelijkheden heeft de Raad op dit bedrag, en meer in het bijzonder 

welke sturingsmogelijkheden hebben de raadsleden elk voor zich individueel en én als 

fractie op deze gemeenschappelijke gelden? 

 

Een concreet voorbeeld van het weglekken van democratische controle 

5. Gesteld in deze casus het volgende: Controle is overgeheveld naar de Drechtraad, maar 

in de Drechtraad heeft Papendrecht niet de meerderheid. Hoe voorkomen we dat een 

meerderheid binnen andere gemeenten uiteindelijk bepaalt waar de Papendrechtse 6,27 

miljoen euro aan wordt besteed? 

 

6. In het financieel overzicht op pagina 18 lezen wij over de decenetralisatie van de 

jeugdzorg en AWBZ/WMO die naar 14.11 miljoen euro zijn gestegen? Wat is hiervan de 

verklaring? 

7. Gezondheid staat ook in het lijstje opgenomen. Wat valt daar precies onder? 

8. En eveneens ‘cultuur’. Wat wordt hier allemaal onder verstaan? 

9. Hoe kunnen individuele raadsleden grip krijgen op deze bedragen? Het gaat om in totaal 

een bedrag van € 16,571 miljoen dat voor 85% buiten de kaders van de Papendrechtse 

begroting wordt uitgegeven.  

10. De controle is indirect, hoe weten de raadsleden dat dit geld goed is besteed, welk 

vergelijkingsmateriaal (b.v. ten opzichte van hoe andere gemeenten het doen) kunt u 

mogelijkerwijze aanreiken? 

 

11. U verwacht kennelijk veel (de term ‘ambitieus’ laat u soms vallen) van een volgend jaar 

aan te stellen ambtelijk projectleider die het accommodatiebeleid tegen het licht gaat 

houden. Geldt dit alle accommodaties van de gemeente of een beperkt deel van alle 

accommodaties? Of anders gezegd: welke accommodaties komen hiervoor in 

aanmerking en welke niet? 

 

Op pagina 18 lezen wij het volgende. 

“De gemeente creëert daarbij de randvoorwaarden door samen met de scholen en andere relevante 

partners te komen tot een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid met voldoende en breed aanbod 

van kwalitatief goed onderwijs. De focus daarbij ligt op het verbeteren van de aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt, de aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten, het versterken van 

de verbinding tussen passend onderwijs en de zorg voor jeugdigen, de voortzetting van de 

maatschappelijke stage, het bieden van voor- en vroegschoolse educatie en het stimuleren van de 

samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair onderwijs.” 

 

De vraag laat zich stellen waarom hier een tegenstelling staat opgeschreven. In de begroting legt 

u een verband tussen een onderwijsbeleid met voldoende en breed aanbod van kwalitatief goed 

onderwijs met de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het versterken van de 

verbinding tussen passend onderwijs en de zorg voor jeugdigen enz. De arbeidsmarkt in deze 

regio onderscheidt zich echter door (een zekere specialistische) eenzijdigheid, met een regionale 

focus op de maritieme cluster.  

12. Hoe kan een volwaardig aanbod van kwalitatief goed onderwijs in onze gemeente 

worden gegarandeerd? 
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Komt er nog een ambitieus plan voor nieuwbouw voor de scholen in het voortgezet onderwijs? 

Wij zijn van mening dat de gemeente een constructieve en positieve rol dient te spelen om 

samen met de (vo) scholen op een serieuze manier de meest uitdagende plannen tot 

ontwikkeling én uitvoering dient te brengen. Het gaat er daarbij om het “dromen” en het “doen” 

tot elkaar te brengen. Immers, een nieuw scholendorp bouwt men voor de komende 40 jaar. 

Het vermogen van de gemeente biedt voldoende aanknopingspunten voor nieuwbouw. 

 

13. Op pagina 20 stelt u dat u volgend jaar met de Raad wilt praten over de huisvesting van 

de twee VO scholen. U stelt dat de complexiteit is dat u iets wilt doen maar het mag 

niks kosten. Waarom mag dit niets kosten, er zijn toch mogelijkheden voor het 

aantrekken van kapitaal (voor het bouwen van nieuwe scholen) bijvoorbeeld bij de Bank 

Nedelandse Gemeenten? 

 

Iedereen moet (zijn of haar) gaven en talenten kunnen ontwikkelen. 

14. Waarom duurt het maken van plannen en overleg zo lang? Kan dat niet sneller? 

 

U schrijft op pagina 20 dat een betere samenwerking tussen de VMBO’s in de Drechtsteden met 

een rol voor de ROC’s wenselijk is voor de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. 

15. Dat is al jarenlang inzet van beleid. Wat is er misgegaan dat dit kennlijk nog steeds niet 

goed loopt? Wat is daarvoor de verklaring?  

16. Is het nu verstandig een LOC West-Alblasserwaard zich tot volwaardig coördinatie- en 

kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarktinitiatieven voor de topsectoren en 

verbonden toeleveranciers en afnemers te laten ontwikkelen als er reeds barsten in het 

topsectorenbeleid zijn gekomen? Lopen we lokaal en regionaal dan niet achter zowel de 

onderwijskundige als recente industriële ontwikkelingen1 aan? 

17. Is het mogelijk inzicht te krijgen in het Regionaal Transitiearrangement van 18 oktober 

2014? 

18. Hoe objectief is een verdeelmodel van het Rijk dat ‘objectief’ een extra korting van 1,27% 

op ZHZ betekent? Hoe objectief is die korting, en kunnen we het hele plaatje te zien 

krijgen? 

 

Nog een concreet voorbeeld van het weglekken van democratische controle 

19. Hoe kunnen individuele raadsleden hier grip op krijgen? Het gaat om een bedrag van € 

5.702 miljoen aan jeugdhulp dat buiten de kaders van de Papendrechtse begroting wordt 

uitgegeven. De controle is indirect, hoe weten de raadsleden dat dit geld goed is besteed, 

welk vergelijkingsmateriaal (b.v. ten opzichte van hoe andere gemeenten het doen) kunt 

u mogelijkerwijze aanreiken? 

20. Hoe is de privacy binnen de jeugdhulp geregeld, bestaat er inmiddels een privacy-

protocol? Mogen wij dat inzien? 

21. Is er al iets bekend van nieuwbouw voor Interval? 

22. Kan het jeugd- en jongerenwerk een plekje krijgen in Den Briel, in het centrum? 

23. Is het mogelijk een specificatie of onderlegger te krijgen van de baten en lasten van 

onderwijs en jeugd? 

 

                                                           
1 10 juni 2015 persbericht  RTV Rijnmond - Bij maritiem concern IHC verdwijnen 487 banen. Ook wil de 
scheepsbouwer af van een groot deel van zijn inhuurkrachten. Dat zijn in totaal 1127 personen. Twee van zijn vier 
werven worden gesloten. 
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Op pagina 24. Papendrecht bevordert dat (basis)voorzieningen voor iedereen toegankelijk en 

betaalbaar zijn. 

24. Wat is de stand van zaken m.b.t. de dynamische vangnetconstructie schoolzwemmen? 

Hoeveel kinderen maken daarvan gebruik, is dat bekend? 

 

Er staat wederom een tegenstelling in de tekst op pagina 24. “Papendrecht houdt kosten van 

lokale voorzieningen voor sporten betaalbaar door creatieve oplossingen te stimuleren, zoals 

verzelfstandiging van het sportcentrum.” 

Ten eerste is dit niet aangetoond. Ten tweede is dit misbruik van het woord ‘creatief’ omdat hier 

door u iets anders mee wordt bedoeld. Ten derde moet het verzelfstandigingstraject of wat dat 

ook moge behelzen nog behandeld worden in de Raad, zodat dit nog niet zo kan worden 

opgeschreven in de begroting. Derhalve een opmerking van onze kant: schrappen deze tekst. 

 

25. Kunt u aangeven welke kosten Papendrecht zou besparen bij verzelfstandiging van het 

sportcentrum, u schrijft immers dat dit een creatieve oplossing is die sporten betaalbaar 

én toegankelijk zou houden? Waarop baseert u, in technische zin, deze uitspraak? 

26. Is het wenselijk om als gemeente aan Citymarketing (pagina 25) te doen als het gaat om 

sport? Welke financiële parameters gaan hier op? Kunt u een inkijkje geven? Wat levert 

het de gemeente in directe zin op? 

27. U schrijft verder voor te stellen om toeleiding activiteiten tot sportverenigingen te willen 

wegbezuinigen. Om welke soort van toeleiding gaat het hier?  

28. U schrijft over te willen gaan tot selectieve prijsverhoging van abonnementen bij het 

zwembad. De regio hanteert hogere prijzen, dus waarom Papendrecht niet? De vraag die 

wij hier stellen is: welke groepen gaan hiervan wat merken? 

 

Op pagina 28 lezen we over het afschaffen van regels voor het bedrijfsleven. Daar wordt nu al 

weer jaren aan gewerkt en nog steeds zijn er kennelijk regels die nog steeds niet zijn of werden 

afgeschaft.  

29. Welke regels zijn in de afgelopen vijf jaar intussen dan wél afgeschaft en welke effecten 

heeft dat gehad op de maatschappij? 

30. Of is dit een loze zinsnede die elk jaar in elke begroting wordt opgenomen? 

31. Welke mogelijkheden zijn er op (welke) onderdelen van dit budget (het financieel 

overzicht baten en lasten economie en ondernemen) te bezuinigen? 

 

Op pagina 31 staat een overzicht centrumontwikkeling en parkeren. Bij de tarifering van 

abonnementen van het zwembad maakt het college de keuze de kosten voor (sommige groepen) 

zwemmers te verhogen met als argument in de pas lopen met de regio. Bij parkeren echter lijkt 

een schijnbaar consequente keuze als deze niet het geval te zijn. De lasten van parkeren in de 

parkeergarages belopen in 2016 een bedrag van € 1.593 miljoen, terwijl de baten een bedrag 

van € 0.748 miljoen belopen. Hier kiest het college kennelijk niet voor een schijnbaar 

consequente keuze tarifering aan te passen aan de tarieven in de regio. 

32. Waarom kiest het college hier niet voor, dat is de vraag. Welke reductie van de lasten zou 

te bereiken zijn als het college zou besluiten tot een voor de hand liggende gelijktrekking 

c.q. harmonisering van de tarieven in de parkeergarages met die in de regio? 

 

Op pagina 30 staat geschreven ‘vermindering van beperkende maatregelen en borden’.  

33. Kan het college hiervan een aantal voorbeelden noemen? 
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Tevens staat geschreven dat 30 km zones worden gehandhaafd en de controle hierop zal 

worden gehandhaafd. 

34. kan het college aangeven of er op de 30 km zones (nog steeds adequaat) wordt 

gehandhaafd en zo nee, waarom niet?  

35. Om hoeveel overtredingen ging het in 2015 en welke maatregelen stelt het college voor 

om het verkeer zich aan de kennelijk ‘in aantal verminderd, beperkende maatregelen en 

borden’ ook in 2016 te laten houden in verband met de verkeersveiligheid op straat? 

 

Handhaving snelheid op 30 km zones stelt niks voor 

Onze fractie ontvangt van burgers nog steeds regelmatig signalen dat er op de 30 km zones niet 

of nauwelijks wordt gehandhaafd door de politie. Er zouden voor de zomervakantie (van 2015) 

tijdelijk enkele snelheidsdisplays worden geplaatst op het traject Visschersbuurt-Kerkbuurt-

Kraaihoek2. Is dat al gebeurd en wat zijn de resultaten. 

36. Kunt u iets zeggen over de resultaten van het lokaal verscherpte toezicht en de 

handhaving van de snelheidslimiet (30 km zone) in de Visschersbuurt-Kerkbuurt-

Kraaihoek? 

 

Op pagina 35 lezen we dat het college voorstelt om niet meer jaarlijks maar tweejaarlijks foto’s 

cyclorama te laten vervaardigen.  

37. Zijn er geen negatieve neveneffecten van het tweejaarlijks maken van de foto’s te 

verwachten? Tal van gemeentelijke diensten maken gebruik van deze foto’s; en wordt 

hierdoor met name de kwaliteit van hun functioneren niet indirect geschaad? Zijn er 

geen extra kosten te verwachten, zoals bijvoorbeeld nodige correcties na verkeerde WOZ 

inschattingen c.q. vaststellingen, die de gemeente dan later weer moet maken? 

38. Is dit wettelijk toegestaan? 

 

Op pagina 36 stelt het college dat het zich inspant voor een gezonde leefomgeving, een goede 

luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. 

Wat doet het college/de gemeente concreet aan het terugdringen van fijnstof? 

39. welke zijn de concrete resultaten van de inspanningen voor een gezonde leefomgeving3? 

 

Ten aanzien van het doen van een suggestie voor inspanningen voor een goede luchtkwaliteit 

produceerde de fractie van Onafhankelijk Papendrecht op 6 november 2014 een oplegnotitie 

met als thematiek het instellen van een permanent meetstation voor luchtkwaliteit en geluid. 

De gemeente Alblasserdam werkt wél met zo’n meetstation. Nog steeds lijkt dit een stap in de 

goede richting te kunnen zijn, want beter meten is meer weten. Het college zag daar toen van af, 

maar wat is er intussen bereikt als het gaat om concrete verbeterresultaten? 

40. welke zijn de concrete resultaten van de inspanningen voor een goede luchtkwaliteit? 

41. welke zijn de concrete resultaten van de inspanningen voor een vermindering van 

geluidsoverlast? 

 

Op pagina 38 staat een financieel overzicht groen, milieu en recreatie. 

42. Zijn er mogelijkheden de baten voor de gemeente op te vijzelen en zo ja wat zijn de 

instrumenten die de gemeenten daartoe te dienste kunnen staan? 

                                                           
2 Brief aan de gemeenteraad d.d. 18 augustus 2014 inzake beantwoording vragen fractie Onafhankelijk Papendrecht, 
kenmerk gemeente 1244187. 
3 NRC Handelsblad 11 juli 2013 - Fijnstof is al onder de EU-norm gevaarlijk. 
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Op pagina 39 staat een overzicht van de Grondexploitatie. 

43. Welke instrumenten heeft de gemeente om de baten te verhogen, zodat er geen tekorten 

meer ontstaan c.q. de oplopende tekorten van € 0,301 miljoen in 2016 naar € 0,740 

miljoen in 2020 ongedaan gemaakt kunnen worden? 

 

Op pagina 43 lezen we enkele zogenaamd ‘trendy’ tekstfragmenten als ‘blijvend 

professionaliseren P&C cyclus’, ‘inzet strategische personeelsplanning’ en ‘vergroten flexibele 

inzetbaarheid ambtelijk apparaat’. 

44. Is er niet een ondergrens aan het aantal vaste formatieplaatsen wil de dienstverlening 

aan de lokale overheid niet in gevaar komen? 

45. Wij vernamen dat de organisatie onder druk staat. Tot welk niveau van het ‘vergroten 

van flexibele inzetbaarheid van het ambtelijk apparaat’ kun je gaan? 

 

Wij vinden het steeds maar meer vergroten van flexibele inzet van het ambtelijk apparaat niet 

nodig, en zelfs onwenselijk, omdat het er ook om gaat mensen/ ambtenaren die kwaliteit 

vertegenwoordigen aan de gemeente te binden en lange termijn kennis en kunde te behouden. 

Bureaucratieën hebben vaak geen geheugen; hoe meer flexibele inzetbaarheid van het ambtelijk 

apparaat hoe geringer de geheugencapaciteit van dat apparaat, hoe makkelijker het apparaat 

verzwakt raakt, hoe eerder de autonome kracht en onafhankelijkheid van de gemeente in gevaar 

komt.  

 

Bij de ICT fraude van april 2014 bij de Drechtsteden zagen we dat (een te grote mate van) 

flexibele inzetbaarheid van en invulling van ambtelijke capaciteit ertoe leidde dat personeel niet 

in vaste dienst op sleutelposities terecht kwam en zo voor de organisatie kwalijke besluiten door 

kon voeren. Met fraude tot gevolg. Iets dergelijks moeten wij in Papendrecht zien te voorkomen.  

 

Daarom: vaste mensen op sleutelposten en niet teveel aan flexibele inzetbaarheid, ook al is het 

kennelijk ‘trendy’ in bestuurlijk Nederland. Stoppen met het groter maken van de flexibele schil. 

46. Is het college het met deze lijn eens? Wil het college ook zijn best doen om fraude te 

voorkomen? Zo nee, motiveer. Het gaat dan nu in deze fase om technische aspecten 

rondom de vraag vast/flexibel, in welke verhouding is het nog verstandig om te doen, 

gegeven de druk op de organisatie? 

 

Er wordt gerept over de zogenaamde voortdurende veranderingen die kennelijk nodig zouden 

zijn. Alsof bezinning een vies woord zou zijn. 

47. Is het niet zo dat burgers gewoon alleen maar willen dat de overheid, de eerste overheid 

die de gemeente is, het pakket aan dienstverlening naar behoren regelt? Waarom 

moet er voortdurend worden veranderd, wat is daar het (technische) nut van? 

Er zijn computers en die functioneren, dat hoeft toch niet telkens maar te worden 

veranderd en aangepast te worden? Verspilling ligt op de loer. 

 

Op pagina 44 staat te lezen wat de gemeente allemaal van plan is te doen om het voor de burgers 

beter te krijgen. Ook staan er zinnen als ‘het schrappen van onnodige vergunningen’. 

48. Wil het college een voorbeeld geven van zo’n onnodige vergunning (meer mag ook) en 

indien mogelijk een lijst aanleveren van te verlichten zaken betreffende de kennelijk 

absurd hoge administratieve lastendruk waar nu sprake van schijnt te zijn? 
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De gemeente zet in, zo lezen wij op pagina 43, op verdergaande digitalisering. 

49. Komt dan niet de menselijke schaal waarop wij willen werken in het gedrang? Als alles 

digitaal gaat komt er geen mens meer aan te pas. En hoe verhoudt dit verhaal zich dan 

tot het uitnodigend maken van de ontvangstruimte op het gemeentehuis? Is hier niet 

sprake van een contradictie? Zou het niet zo moeten zijn dat er een warme ontvangst van 

de burgers plaats kan hebben en dat er voldoende personeel aanwezig moet zijn om 

daarin te voorzien? Of je gaat digitaal, maar waarvoor heb je dan nog een uitnodigende 

uitstraling van de nieuwe publiekshal nodig? Graag een nadere toelichting. 

50. Verder stuitten we nog op deze vreemde zin: “Belangrijk is echter nog het geloof dat 

inwoners, bedrijven en instellingen zelf bepalen hoe zij hun vragen stellen en producten 

en diensten afnemen”. Is het/hun geloof (hier) bepalend? 

 

Bij de buurtbemiddeling zien we dat het niet goed gaat. Zeker niet bij mensen die ruzie met hun 

buren hebben en die in koopwoningen wonen. Dat is op dit moment grijs gebied. Er zijn enkele 

casussen bekend bij de burgemeester. Deze aanvulling is wat ons betreft wel nodig, want zoals 

het er nu staat wordt er alleen melding gemaakt van burenruzies in de sociale huurwoningen 

sector, terwijl er ook burenruzies spelen in de koopwoningensector. Daar is echter voor zover 

wij dat kunnen inschatten een lacune in het beleid te ontwaren. In een enkel geval is het advies 

aan bewoners die ruzie hebben of hinder ondervinden dan maar een advocaat in de arm te 

nemen en te gaan procederen. 

51. Is dit wat ons voor ogen staat bij de zichzelf reddende of redzame mens? en 

52. Er staat geschreven dat het gebruik en de effectiviteit van buurtbemiddeling stijgende is, 

kunt u daarvan schriftelijk bewijsmateriaal aandragen? En zo ja, wilt u dat dan ook doen? 

 

Wij vragen ons af in hoeverre de gemeente Twitterberichten op de frontpagina van de website 

moet laten zien, wij vragen ons af of een publieke instelling als de gemeente op sociale media 

actief moet zijn. Het hebben van één goede informatieve website, professioneel vormgegeven, 

gevuld en bijgehouden, lijkt ons afdoende en tot de kerntaken binnen de communicatie van de 

gemeente te behoren. Hoe minder persoonlijke opleukberichten hoe beter, de informatie dient 

zakelijk te zijn, actueel en accuraat weergegeven te kunnen worden. Dat past bij het imago dat 

Papendrecht nastreeft, een onafhankelijke gemeente die informatie geeft zonder verdere 

poespas. 

 

53. Is het nodig een webcare en social media monitor te hebben, wat winnen we daarbij? Is 

dat technisch een vereiste voor een gemeente als Papendrecht? 

54. Moeten we onderzoek dat verricht gaat worden niet eerder lezen in het kader van 

bezuinigingen dan in het kader van een waardenvrij onderzoek naar effectieve en 

efficiënte openingstijden en bereikbaarheid van gemeentelijke diensten om deze af te 

stemmen op diverse doelgroepen? 
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kort filosofisch intermezzo 

De tekst van de begroting ademt een soort van Newspeak. Verslechteringen worden verkocht als 

verbeteringen, bezuinigingen als nieuwe uitdagingen en kansen pakken, een minder betrokken 

attitude van de gemeente wordt verkocht als mensen zelfredzaam maken, maar bevorderen we 

daarmee niet het ‘Dikke-Ik’- gedrag in de richting van de lokale overheid en ook de samenleving? 

Immers, maak je mensen meer zelfredzaam, dan zullen ze wellicht ook wat minder aan anderen gaan 

denken, want meer aan zichzelf. Ze moeten zich immers zelf beter weten te redden? Mondt dan het 

zelfredzaamheid denken niet uit tot een asociale samenleving en dito gedrag van burgers ten 

opzichte van elkaar? De intolerantie tussen buren, ook in de hogere economische woonsegmenten, 

lijkt hiervoor een zekere indicatie te vormen. De ‘zelfredzame’ burger verwordt zo tot een asociaal 

element die schade aan de samenleving toebrengt. 

 

Op pagina 44 is een overzicht gegeven van mogelijke besparingen op de ‘doorontwikkeling van 

de dienstverlening’. Met de discussie in de Raad eind vorig jaar in het achterhoofd waarin de 

plannen voor het Drechtstedelijk Klant Contact Centrum werden ontrafeld als ongunstig4 voor 

de gemeente Papendrecht, bleek dat er serieuze alternatieven op tafel lagen.  

 

Besparingen zouden haalbaar kunnen zijn bij de ‘doorontwikkeling van de dienstverlening’ al 

vindt de fractie van OP dat dienstverlening aan de burger best wat mag kosten, als die 

dienstverlening maar tip top in orde is, en dat is-ie in Papendrecht. In een analyse (Nothing 

endures but change, vrij naar Heraclitus) gaf de afdeling Publiekszaken vorig najaar 

overtuigend aan dat we veel beter kunnen voortbouwen op de sterke kanten van de 

dienstverlening aan de Papendrechtse burger. 

 

Sociale media schenden indirect de mensenrechten 

Op pagina 48 lezen we dat de gemeente de kant op wil van de sociale media. Onze fractie wijst 

de gemeente op een eerder dit jaar uitgebracht rapport van de Raad van Europa. Het massaal 

verzamelen van gegevens van privépersonen door veiligheidsdiensten is een fundamentele 

bedreiging van mensenrechten. Je moet daarbij denken aan het recht op privacy, de vrijheid van 

meningsuiting en het recht op een eerlijk proces. Dat staat in een rapport van de parlementaire 

vergadering van de Raad van Europa. In het rapport staat ook dat de Raad van Europa “ernstig 

bezorgd” is over de geavanceerde systemen waarmee de VS en Groot-Brittannië data 

verzamelen, opslaan en analyseren. Aanleiding voor het rapport zijn de onthullingen van 

Edward Snowden over de Amerikaanse afluisterdienst NSA. 

55. Is het verstandig de technische voorzieningen op te starten, te investeren in opleidingen 

van medewerkers, als er op het gebied van mensenrechten zoveel vraagtekens te 

plaatsen zijn bij het zich als publiek overheidsorgaan bewegen op het vlak van de sociale 

media? 

56. Welke kosten zijn verbonden met onderzoek, voorbereiding en uitvoering van reguliere 

uitingen van de gemeente op sociale media, zoals Facebook? 

                                                           
4
 Lef, vertrouwen in eigen kunnen, het zelfverzekerde: ‘Dat kenne we makkelek zelluf’, wat de echte 

Papendrechter eeuwenlang heeft gekenmerkt.’ H.M. (Margré) van Wijngaarden, Papendrechter in hart en 
nieren.  Gemeente Papendrecht – DKCC – Cie. ABZ – 2014.11.24 inspraak door H.M. van Wijngaarden. 
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Persoonlijke gegevens van Europese internetgebruikers kunnen niet zomaar worden 

overgedragen aan de Verenigde Staten5. 

 

Op pagina 47 en 48 lezen we dat Papendrecht beter op de kaart moet komen te staan. Dat is niet 

nodig, want Papendrecht staat al goed op de kaart. 

57. Wat zijn de kosten van (de totstandkoming van) Papendrecht Platform Promotie? 

 

Op het communicatiebudget kan worden bezuinigd. Burgerparticipatie wordt voor rekening 

genomen door de volksvertegenwoordiging. Kosten worden al gedekt vanuit de bijdragen aan de 

Raad. Mogelijk zit hier ruimte om de budgetten van de fractievergoedingen op te hogen. 

Effectieve communicatie gaat van mond tot mond. Minder webcare (i.v.m. strijdigheid met 

mensenrechten en gevaar van bedreiging van de persoonlijke levenssfeer van inwoners van 

Papendrechters door geheime diensten zoals de NSA), wél een burgerjaarverslag, want niet 

iedereen is (altijd) online. 

58. Tot welk bedrag kan het communicatiebudget worden verlaagd, in lijn met 

bovenstaande gedachtegang? Overbodige franje eraf, webcare eraf, burgerjaarverslag 

intact laten, geringe ophoging gemeenteraadsfractiebudgetten met 9x2500 euro? 

59. Is een bezuiniging op communicatie, platform en overleg met instellingen en bedrijven 

van 25% mogelijk en wat blijft er dan over? 

 

Op pagina 50 lezen we het volgende. “Met name op het gebied van verdere consolidatie van 

applicaties, het gezamenlijk aangaan van opleidingstrajecten en het afstemmen van de 

digitalisering van dienstverlening wordt intensief samengewerkt. De gemeente Papendrecht zoekt 

op het gebied van dienstverlening naar meerdere samenwerkingsmogelijkheden”. 

60. Hoeveel harde euro’s levert deze consolidatie de gemeente op? 

61. Kunnen we dit niet veel beter weer in eigen (Papendrechtse) hand nemen? Dat is dan de 

vervolgvraag. 

 

Bij Heroverwegingen III op pagina 52 lezen we dat de gemeente van plan is precario belasting 

bij bedrijven te gaan heffen. Dat betekent dat een waterleverancier zoals Oasen deze lasten op 

zijn beurt naar alle waarschijnlijkheid zullen gaan doorbelasten naar de burgers in hun 

verzorgingsgebied, alsmede naar de inwoners van Papendrecht, toe. 

62. Met welk bedrag zullen naar verwachting de lasten voor de inwoners van Papendrecht 

gaan stijgen, de redeneertrant hierboven volgend? 

 

63. Als het gaat om een verwachte extra bate op de gemeentebegroting van € 1 miljoen euro, 

volgt hier dan uit dat de lasten voor de burgers in Papendrecht per huishouden volgend 

jaar zullen gaan stijgen met een bedrag van om en nabij € 65, uitgaande van een aantal 

van (rekenkundig) 15.000 huishoudens in Papendrecht? Graag een nadere motivatie. 

 

Op pagina 102 lezen we deze frase: “De Wwb-uitkering is onderdeel van de gebundelde uitkering 

(BUIG) en is bedoeld om de uitkeringen in het kader van de inkomensondersteuning te financieren. 

De gelden zijn ongeoormerkt, dus zijn eventuele overschotten vrij besteedbaar. Hiertegenover staat 

dat bij tekorten de gemeente deze zelf dient op te vangen. In de Perspectiefnota 2016 - 2020 is 

                                                           
5 Bron: website Europa Nu, Privégegevens mogen niet zomaar naar VS, 6 oktober 2015. 
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reeds gemeld, dat de toekenning voor inkomensondersteuning WWB-i van het Ministerie van SZW 

voor 2016 niet toereikend is. Er wordt regionaal een tekort verwacht van € 6,8 miljoen. Het 

aandeel van Papendrecht betreft € 475.000.”  

Tijdens de Raad van 9 juli 2015 is aan de orde geweest of een bedrag van € 431.000 dat 

terugkwam vanuit de GR Drechtsteden6 kon worden aangewend ter compensatie van 

inkomensachteruitgang van de Papendrechtste sociale minima. 

64. Is het mogelijk aan te geven waar dit bedrag van € 431.000 is gebleven in de opstelling 

van deze cijfers? 

 

Wij citeren een enkele frase uit het advies (van de Commissie Financiële ruimte voor 

gemeenten): “Gemeenten moeten het doen met het budget dat ze van de regering ontvangen en 

kunnen daarbinnen slechts marginale keuzes voorleggen aan hun inwoners. In de ogen van de 

commissie ontstaat hierdoor een democratische verarming. Het gaat hier immers bij uitstek om een 

lokaal politiek vraagstuk: de balans tussen het voorzieningenniveau dat inwoners wensen en de 

kosten die zij bereid zijn daarvoor te dragen. Werd voorheen deze discussie over de gewenste balans 

op nationaal niveau gevoerd tussen kabinet en parlement, die discussie zou nu verschoven moeten 

worden naar de lokale politieke arena van de raadszaal. Om de democratische verarming te 

elimineren, is het essentieel dat er een directe band wordt gecreëerd tussen bepalen, betalen en 

verantwoorden op lokaal niveau.” 

 

Sturingsinformatie vanuit GR Drechtsteden op decentralisaties ontbreekt 

De decentralisaties hebben niet alleen invloed op de taken, maar ook op de organisatorische 

inbedding van de gemeente. Bij veel van de opgaven waar gemeenten nu voor staan zijn 

oplossingen ‘bovenlokaal’ wenselijk. Naast het nadenken over de financiële ruimte dient ook de 

schaal waarop taken lokaal het beste kunnen worden georganiseerd nader bezien te worden. Dit 

is eveneens relevant voor het oplossen van het ook bovenlokaal dreigend democratisch tekort. De 

commissie Financiële ruimte voor gemeenten ziet dit vraagstuk niet als onderdeel van haar 

opdracht, maar constateert wel dat er in de praktijk diverse oplossingsrichtingen voorhanden 

zijn. Het gaat dan om veelsoortige samenwerkingsverbanden die gekoppeld zijn aan specifieke 

taken, naast vormen van opschaling en taakdifferentiatie (gemeenten die taken voor omliggende 

gemeenten doen). De discussie daarover zal zeker verder gevoerd moeten worden. 

 

Bepalen betekent betalen 

Gemeenten staan dichtbij de burgers en voeren al heel veel taken uit; dat aantal is door de 

decentralisaties alleen maar toegenomen. Die ontwikkelingen gaan door. Als gemeenten meer 

moeten en mogen bepalen dan moeten zij ook in staat worden gesteld om de afweging taken – 

middelen daadwerkelijk lokaal te maken. Dan is het nodig dat gemeenten binnen het financiële 

domein meer flexibiliteit krijgen om te opereren; dat zal de lokale democratie versterken. De 

voorstellen die de commissie presenteert zullen dat bewerkstelligen: meer ruimte voor lokale 

belastingen, meer ruimte voor investeringen, meer ruimte in de financiële verhoudingen en 

meer ruimte door het verleggen van geldstromen. Want bepalen betekent betalen – en ook dat is 

lokale democratie! 

65. is er met andere gemeenten (in Zuid-Holland) reeds tot samenwerking gekomen, of 

althans daartoe een poging ondernomen, anders dan in het kader van het reguliere VNG-

verband, teneinde er bij het Rijk op aan te dringen tot herziening van het 

                                                           
6
 Raadsvoorstel d.d. 19 mei 2015, nummer 026/2015. 
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belastinggebied te komen. Anders gezegd: is overwogen op lokale schaal reeds 

uitvoering te bepleiten van het Advies van de Commissie Financiële ruimte voor 

gemeenten7? 

 

 

 

Tenslotte 

Onafhankelijk Papendrecht ziet een toenemende spanning tussen enerzijds het op orde houden van 

de overheidsfinanciën en anderzijds de toename van bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 

de gemeente waar zijdens het Rijk onvoldoende middelen tegenover worden gesteld. Daardoor 

dreigt een acute situatie te ontstaan dat Papendrecht, dat zich financieel door de jaren heen altijd 

behoedzaam heeft betoond, door falend Rijksbeleid wordt gedegradeerd tot een gemeente die 

essentiële voorzieningen dient te gaan sluiten of af te stoten. Daarmee zou het voorzieningenpeil 

dramatisch kunnen worden aangetast, met als gevolg dat de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid 

van onze gemeente in sterkere mate dan strikt nodig zou zijn onder druk zijn komen te staan. Wij 

zijn de politieke mening toegedaan dat hiertegen geen kruid is gewassen: Rijkstaken die bij de 

gemeente zijn belegd maar zonder de benodigde middelen hollen de lokale democratie uit en 

verlagen het niveau van leefbaarheid en voorzieningen in de gemeente die een gemeente als 

Papendrecht de afgelopen decennia tot een gewilde gemeente hebben gemaakt. Onafhankelijk 

Papendrecht doet een dringend appèl op het college en de overige Raadsfracties om de 

aangekondigde bezuinigingen niet kritiekloos te slikken. 

 

 

 

 

 

Bij voorbaat danken wij u voor de beantwoording van onze vragen. 

 

Hoogachtend, 

 

Ruud Lammers 

fractievoorzitter Onafhankelijk Papendrecht. 

                                                           
7 Bron: website VNG 26 mei 2015 - Advies van de Commissie Financiële ruimte voor gemeenten. 


