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Wat ons bij de bespreking van de programmabegroting 2016 in de commissies is opgevallen is 
een haast volslagen gebrek aan inhoudelijk en politiek debat over de maatregelen die worden 
voorgesteld door het college. Dit zou samen kunnen hangen met het feit dat de landelijke 
partijen als doorgeefluik van de landelijke politiek samen in één coalitie zijn gaan zitten. 
Hierdoor is het onderscheid tussen de partijen die van die coalitie deel uitmaken naar ons 
oordeel geheel vervaagd. Hoogstens is er nog sprake van een zeker cosmetisch verschil. Kijkend 
naar de grote lijn, en daar komen wij zo nog op terug, wordt de programmabegroting door 
nagenoeg alle landelijke partijen gesteund; onderscheid tussen de flanken, zoals dat vroeger de 
benaming links-rechts of progressief-conservatief kreeg, is weggevaagd. Wat resteert is een 
louter technocratische exercitie, technocratie omwille van de technocratie, maar volslagen 
bloedeloos, richtingloos, inhoudsloos en betekenisloos. 
Zie daar het aanzien van de lokale politiek in Papendrecht anno 2015. 
 
Waar gaat het grondig mis, voorzitter? We naderen nu een fase in het bestaan van de gemeente 
waarbij aan essentiële verworvenheden alsmede aan de gemeentelijke autonomie  wordt 
geknaagd op een wijze die voorheen ondenkbaar was. Het Rijk legt bezuinigingen aan de 
gemeente op, deze bezuinigingen worden in een bestuurlijk-economisch jargon verpakt als 
‘efficiencykortingen’. Maar nu gaat het niet meer om een tandje meer of minder. Nu gaat het om 
grote bedragen, zo groot dat Papendrecht essentiële voorzieningen waar de burgers aan hechten 
moet gaan sluiten of in de uitverkooop doen. 
 
Er is een commissie1 meer financiële ruimte voor gemeenten die heeft berekend hoe scheef de 
belastingopbrengsten in ons land zijn. Feitelijk gaat het dan in onze gedecentraliseerde 
eenheidsstaat om een belasting- en premieopbrengst van 94,8% voor het Rijk en slechts 5,2% 
voor de decentrale overheden, waarvan voor de gemeenten een luttele 3,5% resteert.  
En bij het gegeven dat het Rijk verschillende taken in het kader van de decentralisaties2, die 
feitelijk gemaskeerde centralisaties zijn, naar de gemeenten overhevelt zonder daarbij de 
bijbehorende middelen over te hevelen, vanwege de eerdergenoemde efficiencykortingen, gaan 
de gemeenten de komende jaren veel geld mislopen, door druk op niet alleen het 

                                                           
1 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.” 

 
2 Uit de beantwoording van onze technische vragen d.d. 22 oktober, pag.17:  
Door de decentralisaties staan de gemeenten per 1 januari 2015 voor de opdracht om invulling te 
geven aan de transformatiegedachte, één gezin, één plan, één regisseur. Deze gedachte moet 
leiden tot een integrale samenwerking met partners binnen het sociaal domein. Samenwerking 
tussen partners betekent vaak ook het delen van informatie. De wijze waarop dit gebeurt en de 
beveiliging van deze gegevens is de verantwoordelijkheid van gemeenten geworden. De borging 
van privacy bij een integrale samenwerking in het sociaal domein is verantwoordelijkheid van de 
gemeente. Het convenant Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Papendrecht voldoet hierin. Deze 
wordt momenteel geactualiseerd en verbreed naar het Sociaal Domein. Het privacy-protocol van de 
Serviceorganisatie en het convenant CJG zijn inderdaad ter inzage beschikbaar. 

 



gemeentefonds, maar ook ten aanzien van efficiencykortingen op de WMO, het jeugdbeleid en de 
participatie; voor onze gemeente, in 2015 een bedrag van € 1.007.000 en in 2016 een bedrag 
van € 1.326.000. (Bron: brief d.d. 04-11-2015). 
 
Tijdens de commissiebehandeling werd gesteld dat de VNG3 hiermee bezig is, maar de VNG is 
met veel bezig en wordt ook wel gezien als het 12e departement, besluitvorming verloopt traag, 
zo niet stroperig, en de molens malen langzaam. De VNG is als collegevereniging zo verweven 
geraakt met het Rijk en diverse landelijke gremia dat een kritische houding als het er echt op 
aankomt ontbreekt. Getuige uitspraken van ministers, recentelijk nog die van minister Kamp in 
het windturbine-dossier, dat als de VNG haar stempel erop heeft gezet het wel goed zit met het 
draagvlak in de samenleving. 
 
Wij moeten ons afvragen of de VNG onze belangen nog wel goed behartigt. Terwijl de 
gemeenteraad erover gaat of richtlijnen dan wel akkoorden die de VNG sluit worden opgevolgd. 
Daarmee kunnen wij ons dus niet langer verschuilen achter de brede rug van de VNG. Willen wij 
de gemeente Papendrecht autonoom en zelfstandig houden dan is het aan ons een 
onafhankelijke politiek tot ontwikkeling te brengen, waarbij wij samenwerking kunnen zoeken 
met andere gemeenten die ook onafhankelijk willen blijven van het Rijk en die ook niet bereid 
zijn de opgedrongen bezuinigingen opgelegd te krijgen.  
 
Inzet zou dan moeten zijn gezamenlijk de strijd aan te gaan voor vergroting van het 
belastinggebied van de gemeente, onder gelijktijdige verkleining van het belastinggebied van het 
Rijk. Alleen op die manier, dus door een verschuiving van de Belasting- en premie-opbrengsten 
van het Rijk naar de gemeente, kunnen reeds bepaalde en nieuwe taakverzwaringen op een 
goede manier worden opgevangen. 
 
Illustratief in deze zaak is de Brandbrief van 234 wethouders van Financiën aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 10 november jl. buiten de VNG om. (Bron: NRC Handelsblad, 10 
november 2015). 
 
In de Brandbrief schrijven de wethouders van fianciën dat het vast staat dat de gemeenten de 
afgelopen jaren erg loyaal zijn geweest aan het Rijk. Vanuit hun verantwoordelijkheids-besef 
hebben de gemeenten zich steeds geschikt naar de nieuwe budgetten en debatten gevoerd in de 
raad over diverse bezuinigingsrondes. De grenzen, zo stelt een meerderheid van de wethouders 
van financiën van gemeenten in Nederland vast, zijn nu bereikt en dat signaal willen zij afgeven. 
Een koerswijziging in het Rijksbeleid is noodzakelijk. Als wethouders Financiën doen ze een 
dringend beroep op de Minister en leggen zij de volgende verzoeken bij hem neer: 

1. De opschalingskorting van tafel: leg in algemene zin geen nieuwe kortingen meer op aan 
gemeenten en in elk geval moet de opschalingskorting van tafel. 

2. Zorg voor meer stabiliteit en voorspelbaarheid in de gemeentelijke budgetten: waarborg 
dat gemeenten bij de voorjaarsnota weten waar ze het komende begrotingsjaar aan toe 
zijn. 

3. Bied meer ruimte en zeggenschap aan gemeenten binnen de financiële verhoudingen: 
maak op basis van een gelijkwaardige relatie gebruik van de expertise en ervaring van 
gemeenten in geval van voorgenomen taakmutaties of andere substantiële 
budgetwijzigingen en geef een nieuwe of bestaande commissie daartoe adviesrecht. 

 
Wat opvalt is dat de gemeente Papendrecht er niet bij staat als mede-indiener van deze brief.  
Andere gemeenten binnen de Drechtsteden, zoals Hardinxveld-Giessendam, Alblasserdam en 
Hendrik-Ido-Ambacht hebben de Brandbrief wél mede ondertekend. En per slot van rekening 
ervaart de gemeente Papendrecht ook de grillige opstelling van het Rijk aan den lijve. Er valt dus 
zeker wat voor te zeggen als gemeente aan te sluiten bij dit relevante protest van een ruimte 
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meerderheid van 234 gemeenten (60% van het totaal aantal gemeenten, 393). Dit is een gemiste 
kans. Graag verkrijgen wij opheldering van het college waarom de gemeente Papendrecht niet 
met deze Brandbrief meegedaan heeft. 
 
De wethouder van Financiën vertrekt over tien dagen op een handelsmissie4 naar China. Hij zal 
de steden Nantong en Qindao bezoeken. Wij plaatsen daar twee kanttekeningen bij. Enerzijds 
vragen wij ons af waaruit de toegevoegde waarde van dit soort van handelsmissies op 
Papendrechts dan wel Drechtstedelijk niveau zou bestaan. Vorig jaar had een dergelijke missie 
plaats en wat daarvan is neergedaald in de Drechtsteden is niet helemaal helder. En recent was 
er een handelsmissie naar de Bulgaarse stad Varna, waar de gemeente Dordrecht een 
stedenband mee onderhoudt. De vraag is wat het nut voor de gemeenschap van Papendrecht is 
van dit soort intercontinentale handelsmissies. Anderzijds plaatsen wij daarbij de kanttekening 
dat China nog steeds een land is dat behoort tot de categorie waar de mensenrechten worden 
gechonden. Uit een recent rapport van Amnesty International kunnen wij opmaken dat in China 
een dictatuur bestaat die geleid wordt door de Communistische Partij. Het recht van burgers om 
zich vrijelijk te uiten dan wel uit te spreken wordt ernstig beknot. Wat wij de vrijheid van 
meningsuiting noemen gaat in China niet op. Etnische minderheden worden in hun rechten 
beknot. Burgers worden opgepakt door de politie en in sommige gevallen naar zogenaamde niet-
bekende locaties overgebracht waar zij worden geslagen, gefolterd of anderszins mishandeld. 
Mensenrechtenadvocaten worden tijdens burgerrechtprocessen geïntimedeerd door de Staat, en 
zelf ook opgepakt en in elkaar geslagen. China produceert en distribueert martelwerktuigen 
naar Afrika waarmee burgers aldaar worden mishandeld. Ook vrijheid van godsdienst bestaat 
niet in China. Recent heeft Koning Willem-Alexander een speech5 gehouden ten overstaan van de 
China Executive Leadership Academy in Pudong. In zijn speech heeft hij aandacht gevraagd voor 
de Nederlandse waarden en op subtiele wijze gewezen op de in Nederland bestaande civil 
society. Wij zouden het op prijs stellen als onze wethouder van financiën, eenmaal in China 
aangekomen, in zijn ontmoetingen met publieke personen deze problematiek rondom de 
mensenrechtenschendingen aankaart dan wel met de bestuurders in China die hij zal ontmoeten 
en spreken duidelijk zal maken dat de inwoners van Papendrecht, en iets ruimer genomen de 
Drechtsteden, grote zorgen hebben over de mensenrechten in China. Zaken als de doodstraf, 
foltering van in hechtenis genomen burgers, een beperking van godsdienstvrijheid, discriminatie 
van bevolkingsgroepen en een ernstige beknotting van de vrijheid van meningsuiting zijn in een 
morele index hoger geprioriteerde beleidsdoelen dan het ordinair zaken doen en geld verdienen. 
Wat onze fractie betreft dient de meerwaarde van intercontinentale handelsmissies, 
gefinancierd uit publieke middelen, meetbaar aangetoond te worden en na ommekomst 
geëvalueerd te worden. Het kan niet zo zijn dat dit een jaarlijks terugkerend fenomeen wordt 
van bestuurders in de Drechtsteden die een soort van snoepreisje maken op kosten van de 
belastingbetaler, terwijl daar landelijk al de nodige aandacht voor gevraagd wordt. Daarnaast 
ligt de bal primair bij het bedrijfsleven zelf dat er baat bij heeft als de winsten toenemen door 
Chinese investeringen. 
 
De Programmabegroting 2016 is dé grote gemiste kans van het college: met open ogen loopt het 
college de door het Rijk opengezette fuik in. Het Rijk speelt de vermoorde onschuld, de gemeente 
mag de problemen opknappen.  
 

                                                           
4
 Missie naar Nantong en Qindao in China 

Na het succes van de eerdere handelsreisnaar china in oktober 2014, overwegen de Drechtsteden een 
nieuwe missie naar de chinese handelsstad Nantong, onder aanvoering van portefeuillehouder Korteland. 
Door de ligging aan de rivier Jangtsekiang is Nantong een belangrijke havenstad voor de rivierscheepvaart, 
alsmede offshore- en scheepsbouw. Nantong telt 664.000 inwoners. Doel van het bezoek is de bestuurlijke 
relaties te versterken met Nantong en Qingdao met het oog op het aangaan van handelsbetrekkingen. De 
intercontinentale missie kan plaatsvinden van 23 t/m 27 november 2015. 
 
5
 China Executive Leadership Academy, Pudong, 28 October 2015 



En dat lezen we allemaal in de begroting die is gepresenteerd. Neem de invoering van de 
precariobelasting. Dat gaat de burgers al gauw 2 euro per maand extra kosten. Maar daar blijft 
het niet bij, want deze lastenverhoging is niet incidenteel. Let ook op de verhullende taal, de 
Nieuwspraak waar wij ons in de fractie zo aan hebben geërgerd – als het niet zo dramatisch was 
konden we er nog wel om lachen (…). Er staat geschreven: het optimaliseren van de 
Rekenkamerfunctie, maar het college bedoelt hier eigenlijk bezuinigen. Schrijf dat dan ook op. De 
markt op dinsdag moet van dit college ook weg. Zonde, want veel Papendrechters vinden de 
markt op dinsdag een plezierige en nuttige dagbesteding en een fijne manier om even wat 
bekenden te ontmoeten en te spreken. 
 
Het ging er toch om de sociale zelfredzaamheid te vergroten? Dan moet je nodig - om  
slechts een voorbeeld te noemen - de recreatieruimte bij het Gebrandy-centrum per 1 
september 2015 sluiten; de gebruikers (voornamelijk ouderen) worden weliswaar verwezen 
naar De Spil, maar daarvoor moet men vervoerd worden want er vinden ter plekke geen 
activiteiten meer voor ouderen plaats. Tel uit je winst. Of beter: verlies. 
 
Trouwens: waar zijn de kritische coalitiefracties gebleven? Hadden zij niet gezegd dat zij meer 
dualisme zouden nastreven? Het enige dat wij zien is een coalitie die bloedeloos achter het 
college aansjokt, hier en daar wat roept of tegensputtert, maar als het te heet onder de voeten 
wordt gauw inbindt, zich de mond laat snoeren, gedwee in de pas gaat lopen. Het dualisme bij de 
coalitiefracties is ver te zoeken. Dat is slecht voor het politiek culturele klimaat van een 
werelddorp als Papendrecht, waar conflict en wrijving zouden moeten zorgen voor glans: onze 
lokale politiek is nu helaas in verval geraakt, de glans is eraf. 
 
De controlerende macht die de Raad representeert, is in de meerderheid gaan meebesturen. 
Doordat de coalitie al zo klef in elkaar gestoken is, met alle landelijke partijen op één kluitje, 
hebben we niet een college van 4 leden, maar aangevuld met de coalitiefracties, een college van 
4+16=20 leden. De oppositie die voor zuurstof moet zorgen telt 7 leden en maakt in deze 
verhoudingen geen schijn van kans, het is altijd 20 tegen 7, college versus kritische Raad. Dat is 
bovendien nog eens ongezond, ook voor de langere termijn. 
 
Wat vinden wij ervan dat het Rijk van plan is 50 miljard euro subsidie voor windenergie te gaan 
verstrekken, zonder voldoende kennis te hebben van wat al dit geld gaat opleveren? 
Voor heel wat lagere bedragen staat Den Haag op zijn kop, maar hier gebeurt dat niet. De 
rekening wordt immers niet naar Den Haag gestuurd, maar gaat via de energiebelasting 
voornamelijk naar de particuliere huishoudens. 
Ja, u hoort het goed. De particuliere huishoudens gaan hiervoor opdraaien. Dat betekent de 
zoveelste lastenverhoging, terwijl de gemeente zelf er ook niks mee opschiet, met dank aan de 
landelijke partijen. 
 
Asielzoekers worden ook bovenaf aan onze gemeente toegewezen, door het COA. We zien dus 
dat de macht van de centrale overheidsorganen steeds sterker wordt, de gemeente als 
zelfstandige entiteit komt steeds meer onder druk te staan. Dit college en deze coalitie werken 
daar gewoon dagelijks hard aan mee, zonder enige vorm van fundamentele (zelf)kritiek en 
zonder er blijk van te geven dat de gemeente Papendrecht, die sinds 1814 onafhankelijk is, hen 
aan het hart gaat. Geborneerd als ze zijn, het interesseert ze niks, of Papendrecht nou wel of niet 
zelfstandig blijft, of de inwoners, van Papendrecht nu wel of niet meer lasten te verstouwen 
krijgen, zolang ze maar aan het pluche kunnen blijven kleven. 
 
Overlast die door burgers wordt ervaren wordt weggewuifd. Niet openlijk, maar door inwoners 
die de moed op kunnen brengen te protesteren murw te slaan met procedures. Het ambtelijk 
apparaat is een trouwe bondgenoot. Gesjoemel met het milieubeleid. Rivierendriesprong. We 
komen hier binnenkort weer over te spreken met elkaar. 
 



RTV Papendrecht: voor zo’n initiatief dat hartverwarmend is en waar zoveel vrijwiligers (70) 
hun tijd in willen steken mag je als college wel wat meer eerbied opbrengen. De behandeling die 
deze lokale omroep van het college ten deel is gevallen is een regelrechte schande. Zo ga je niet 
met je inwoners die actief zijn om. Zo voer je geen cultuurbeleid, zo voor je geen mediabeleid. 
We komen hier later nog over te spreken met elkaar. 
 
Het concept van de kleinere overheid is gedoemd te mislukken. Zeker als ‘kleiner’ eerder als doel 
voorop wordt gesteld en niet als middel om ergens met de samenleving te komen. Het is een 
dogma geworden, dat alleen binnen een zichzelf benoemde elite nog aanspraak vindt: zij gelooft 
erin, maar de inwoners niet meer. Niet voor niets stelt politicoloog André Krouwel dat de 
uitgangspunten van de participatiesamenleving niet bij onze cultuur passen. 
 
Hij stelt: ‘Het ontzag dat mensen hebben voor politiek, voor instituties en autoriteiten, brokkelt al 
decennialang af. En er is sprake van een information deficit. Ik geloof niet dat burgers zelf de boel 
gaan organiseren als de overheid zich terugtrekt. Je moet een goede balans vinden tussen taken van 
de overheid en zelfregulering. Nu schieten we door naar één kant. Ik geloof niet dat de mantelzorg 
zo’n grote vlucht gaat nemen als dit kabinet wil. Burgers in Nederland hebben steeds minder tijd 
om te participeren. Ik zie dit als een pure bezuinigingsslag. Volgens mij is er niet goed nagedacht 
over de trends waarbinnen die hele transformatie moet landen. Het past cultureel niet, en je kunt 
een cultureel gegeven niet zomaar een bepaalde kant op dwingen. We zijn hier niet gewend om 
voor onze bejaarde ouders te zorgen zoals in Italië. Onze samenleving is er niet op ingericht. Waar 
haal je de tijd vandaan? Als mensen niet kunnen of willen mantelzorgen, krijgen ze een 
schuldgevoel; ze denken dat het aan hen ligt. Wat de onvrede weer voedt. Je moet komen met 
vormen van participatie die bij onze samenleving en culturele traditie passen, zoals coöperatieve 
structuren.’  
 
We zijn dus op de verkeerde weg, van het padje af, we moeten het in andere oplossingen zoeken. 
Duidelijk is wel, en steeds meer mensen zien dat of krijgen dat haarscherp door, dat als je op de 
lijn blijft zitten dat vrijwilligers overal voor moeten inspringen, zij geen vrijwilliger meer zijn. 
Als de drijfveer is bezuinigen om het bezuinigen dan loopt het spaak. 
 
De korting op de jeugd loopt tot 2017 op tot een bedrag van € 956.000. Dit is de verkeerde 
aanpak. Niet de korting moet het uitgangspunt zijn bij het jeugdbeleid, maar de jeugd zelf. Een 
gedegen en doordacht kwalitatief ordentelijk jeugdbeleid verhoudt zich niet tot een dergelijke 
bezuiniging. Dat gaat mis, dat kan een kind voorspellen. Als politiek is leren van fouten en niet 
bang zijn om een andere weg in te slaan dan is dit bij uitstek een dossier waarop wij kunnen 
laten zien dat we niet blind achter Den Haag aan blijven lopen. Dat wij met elkaar het verschil 
willen maken. Dat we die kortingen op het jeugdbeleid niet doorvoeren. Dat we actie gaan 
voeren met andere gemeenten, dat we het er niet bij laten zitten. Dat we van het pluche 
afkomen! Dat we ons als politici weer gaan verhouden tot de mensen in het dorp. 
 
Onze fractie heeft de moeite genomen om een aantal technische vragen te stellen. Door dit te 
doen kan de discussie zich meer politiek ontwikkelen en blijft het geen vraag-en-
antwoordspelletje met het college. Wij roepen voor nu reeds alsdan de andere fracties op bij de 
volgende begrotingsbehandeling ook reeds al hun technische vragen te stellen en in de 
commissies voorafgaand aan de Begrotingsraad het politieke debat met elkaar op te zoeken. Dat 
maakt het allemaal wat spannender en interessanter, niet in de laatste plaats voor onszelf en 
voor de mensen op de tribune. 
 
Kijkend naar de antwoorden die het college heeft verzonnen op de vragen die door de Raad zijn 
gesteld, valt op dat de kern van onze afweging steeds zou moeten zijn te beginnen met de vraag: 
wat willen wij of wat vinden wij belangrijk? Als die vraag kan worden beantwoord, dan pas zou 
een financiële vertaling moeten volgen, als uitkomst van het debat. Nu wordt dit omgedraaid en 
vertrekt het niet-plaatsvindende debat vanuit de financiële bezuinigings-kaders, waarbij de 



vraag wát wij willen of wát wij van belang vinden voor de inwoners op de achtergrond raakt. 
Daarmee ontkennen we als Raad in feite het politieke, keuze-, element dat aan elke beslissing ten 
grondslag ligt. En dat is een volgende gemiste kans. 
 
In 2013 is een vangnetconstructie opgezet met als doel alle kinderen in Papendrecht, in de 
leeftijd van 9-12 jaar, de mogelijkheid te geven om alsnog het zwemABC te volgen. Hiertoe is een 
cursus opgezet in de zomervakantie van 2013. Voor een relatief laag bedrag van € 395,- kon men 
deelnemen aan deze cursus. Om de kosten voor de ouders verder te beperken konden 
deelnemers via de stichting Leergeld een vergoeding aanvragen van € 250,-. Op basis van drie 
aanmeldingen is besloten om vanuit bedrijfsvoeringoverwegingen de cursus niet door te laten 
gaan. Let wel, het staat er echt: bedrijfsvoeringoverwegingen! 
 
Wat zou het toch mooi zijn als alle kinderen in Papendrecht zouden kunnen leren zwemmen. Dat 
is in 2013 dus niet gelukt, want drie kinderen zijn niet geholpen. Hoe is de stand in 2014 en hoe 
is de stand dit jaar? Stel dat er in die jaren ook 3 kinderen zijn die niet hebben kunnen leren 
zwemmen vanwege bedrijfsvoeringoverwegingen, is het dan niet haalbaar voor het aantal 
kinderen dat lineair volgt uit 3 in 2013, dus pakweg twaalf kinderen in de zomer van 2016, wél 
een zwemcursus te organiseren? Of gaat het hier om kinderen in achterstands-situaties die niet 
geholpen hoeven te worden? Vanwege bedrijfsvoeringoverwegingen? 
 
Tot slot vragen wij u allen aandacht voor een creatief plan ter zake van het parkeerbeleid6 in 
casu de Overtoom garage op een andere manier te exploiteren. Voor het ene kleinere deel kan de 
garagefunctie blijven, voor het andere grotere deel kunnen volgens ons andere gemeentelijke 
noden daar heel goed worden opgevangen.  
Een ruimte voor de jongeren van Interval, de extra opvang van statushouders, een onderkomen 
voor de voedselbank en overige sociaal-maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid van 
het centrum zullen vergroten. Een opslagruimte voor Vluchtelingenwerk. 
Het is volgens onze fractie zonde van het geld om volgend jaar € 845.000 in de bodemloze put 
van het parkeren in het centrum te blijven gooien. Maar laten we er samen iets meer van maken, 
afbreken van de Overtoom garage lijkt geen optie te zijn: wij roepen u op van de nood een deugd 
te maken. 
Met een bezettingsgraad van 11% in 2014 en 14% in het jaar daarvoor valt niet te verwachten 
dat de dalende lijn van het parkeren in deze garage zal kunnen worden omgezet in een stijgende 
lijn. Vandaar onze oplossingsgerichte bijdrage aan dit debat om gezamenlijk een verstandige 
invulling van de Overtoom garage te zoeken; multifunctioneel, naast een beperktere 
parkeerruimte, een baaierd aan maatschappelijke organisaties die we facilitair kunnen 
ondersteunen zonder dat het ons meer gaat kosten dan het ons nu al kost. Gewoon slim gebruik 
maken en oplossingen zoeken voor een bestaand probleem, omdat het probleem zelf te lastig is 
aan te pakken op de korte tot middellange termijn. 
Daartoe dienen wij een motie in. 
 

 
 
 

                                                           
6 Uit de beantwoording van onze technische vragen d.d. 22 oktober, pag. 19: 
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. 



 
Zie ook op de website http://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/dossiers/begroting/ 


