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Geachte mevrouw, heer, 
 
In de voorbereiding op de raadsbehandeling van de Begroting 2019 heeft een aantal fracties schriftelijk 
vragen gesteld. Waar deze technisch van aard zijn, worden deze beantwoord. Politiek-bestuurlijke vragen 
kunnen gesteld worden in de Commissie Algemeen Bestuurlijke en financiële Zaken (ABZ) van 29 oktober 
2018 of tijdens de daaropvolgende raadsbehandeling.  
 

Vragen van de Fractie Onafhankelijk Papendrecht 
De GR Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ heeft per brief van 17 september jl. een “winstwaarschuwing” 
ontvangen van de Provincie Zuid Holland. De provincie constateert dat de begroting 2019 een te grote 
onzekerheid vertoont, er is geen sprake van een reëel evenwichtige begroting 2019. De provincie heeft 
daarom haar oordeel over de begroting 2019 aangehouden en geeft de GR de tijd tot 15 november a.s. om 
aanvullende maatregelen te treffen. Hierbij valt te denken aan het verhogen van het budget met als gevolg 
dat de bijdragen van de deelnemende gemeenten stijgen.  
 

Vraag 1:  
Wat zijn de gevolgen voor de begroting 2019 van Papendrecht, indien de provincie Zuid Holland de GR 
begroting 2019 negatief beoordeeld (preventief toezicht)?  
 

Antwoord: 
De provincie is nog in overleg met de GR Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ (DG&J) over een oplossing. De 
verwachting is deze oplossing niet voor vaststelling van de gemeentelijke begroting 2019 bekend zal zijn. 
Resulteert dit in aanpassing van de gemeentelijke bijdrage, dan zal een begrotingswijziging volgen. 
 

Het aandeel van Papendrecht in de begroting 2019 van de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ bedraagt 
€ 7.521k. (ho. 6 verbonden partijen, pagina 36).  
 

Vraag 2:  
Tot welk bedrag kan het aandeel van Papendrecht in de begroting 2019 van de Dienst Gezondheid en Jeugd 
ZHZ bijgesteld worden naar boven, zonder dat dit financiële gevolgen heeft voor de andere 
begrotingsonderdelen?  
 

Antwoord: 
Wanneer de gemeentelijke bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ met maximaal € 470.000 
stijgt, heeft dit geen financiële gevolgen voor de andere begrotingsonderdelen. 
 

Op pagina 17 (financiële begroting 2019) wordt een overzicht gegeven van het Investeringsprogramma 
2019-2022. In de toelichting staat vermeld dat de ramingen inclusief ambtelijke kosten zijn, voor in totaal 
€ 480.000,-.  
 
  



Vraag 3a:  
Zijn de genoemde ambtelijke kosten al elders begroot? Zo ja waarom worden ze dan nogmaals begroot in de 
investeringsvoorstellen? 
 
Antwoord: 
Deze kosten zijn niet elders begroot. 
 
Vraag 3 b:  
Graag ontvangen wij voor het begrotingsjaar 2019 per investeringsprogramma de raming van de ambtelijke 
kosten.  
 
Antwoord: 
De raming betreft een stelpost gerelateerd aan het investeringsvolume en is niet aan investeringskredieten 
toebedeeld. 
 
Vraag 3c: 
De genoemde investeringsvoorstellen zijn geactualiseerd op basis van de laatste inzichten, althans dat is 
onze veronderstelling. Wat is de peildatum van deze laatste inzichten?  
 
Antwoord: 
De betreft de inzichten medio 2018.  
 
Op pagina 7 (onderdeel Doelstellingen en Maatregelen) wordt een toelichting gegeven van de diverse 
innovatieprogramma’s. Zo staat o.a. geschreven onder Participatie: “Wij communiceren over verbeteringen 
en veranderingen in de samenleving. Snel en duidelijk beantwoorden we vragen”.   
 
Vraag 4: 
Welke servicenorm ten aanzien van “snel” wordt gehanteerd door de gemeente?  
 
Antwoord: 
Dit is afhankelijk van de soort vraag en welk kanaal de steller heeft gebruikt. Eenvoudige telefonische vragen 
worden zoveel mogelijk direct beantwoord door de telefonisten. Het streven is, om in 2019 80% van de 
vragen telefonisch direct te beantwoorden (ter vergelijking in 2015 was dit: 20%; in 2017: 65%). Via 
WhatsApp streven wij er naar om tijdens openingstijden binnen een uur een reactie te geven. Buiten 
openingstijden is het streven binnen een uur op de volgende werkdag. De servicenormen, zoals opgenomen 
in het huidige kwaliteitshandvest, worden nog bijgesteld (reactietijd wordt verder verkort). 
 
Op pagina 8 (onderdeel Doelstellingen en Maatregelen) wordt ingegaan op het gebruik van indicatoren te 
vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. Door het opnemen van streefwaarden op effect- en prestatie 
indicatoren kunnen we volgen of ons beleid werkt. Bij diverse gemeenten is het gebruikelijk om voor een 
aantal taakvelden streefwaarden op te nemen.   
 
Vraag 5: 
Het is ons opgevallen, dat voor geen enkele indicator in de begroting een streefwaarde is opgenomen, klopt 
onze constatering?  
 
Antwoord: 
Deze constatering klopt. 
 
Op pagina 11 (onderdeel Doelstellingen en Maatregelen) wordt ingegaan op de doestellingen van het 
taakveld 04 Overhead onderdeel ICT. Een van de doelstellingen is: “Kwaliteitsverbetering en besparingen in 
de gemeentelijke bedrijfsvoering”.  
 
Vraag 6a:  
Zijn de genoemde besparingen financieel gemaakt, zo ja wat is de omvang?  
 
Antwoord: 
De besparingen zijn niet financieel gemaakt.  
 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
http://www.waarstaatjegemeente.nl/


Vraag 6b:  
Worden in zijn algemeenheid besparingen als gevolg van ICT vernieuwingen ook financieel 
verwerkt?   
 
Antwoord: 
Wanneer besparingen als gevolg van ICT-vernieuwing gerealiseerd worden, worden deze meegenomen 
binnen de planning en control cyclus. 

 
D66 
 
FB = Financiële Begroting, DM = Doelstellingen en Maatregelen en P = Paragrafen), waarna het 
paginanummer en onderwerp volgt. 
 
FB, pag. 4-5 en pag. 9, DM, Inleiding, pag. 5-9 Personeelskosten, P, pag. 2 Incidenteel 
weerstandsvermogen 
Verschillende posten en toelichtingen verwijzen naar toename, of gewenste toename van organisatie-
uitgaven. In de FB staat een tekort van 1,1 miljoen oplopend tot 2,2 miljoen euro bij Overhead, waarvan 
personeel een aanzienlijk deel zal uitmaken, gezien de toelichting bij Overhead, dat: “De hogere kosten 
bestaan voornamelijk uit gewenste uitbreidingen van de formatie etc.” Verder staat er dat ook in 2020 de 
kosten van duurzame inzetbaarheid zijn opgenomen die worden onttrokken aan de reserves.  
Daarnaast wordt er direct 450.000 euro gevraagd. Dit alles komt bovenop meerdere eerdere verhogingen 
van het budget personeel/organisatieontwikkeling in de afgelopen vier jaar. 
 
Vraag 1a: 
Hoeveel geld is er in totaal sinds 2014 voor organisatie, organisatieontwikkeling, personeel ect. extra 
gevraagd (t/m deze begroting, eindigend in 2022)? Graag een opsomming geven van alle bedragen in één 
oogopslag. Wij willen daarin zien: alle als incidenteel én alle als duurzaam aangemerkte kosten en de 
onttrekkingen aan allerlei posten, waaronder Overige baten en lasten en diverse reserves. Ons doel is 
(langjarig) te kunnen zien hoeveel geld er in totaal extra naar personeel en organisatie(ontwikkeling) gaat 
sinds 2014, inclusief de voorstellen in de huidige begroting. 

Antwoord: 
In onderstaande overzicht is het verloop van het budget voor personeel en organisatieontwikkeling 
opgenomen.  
 

 
 
Autonome ontwikkelingen bestaan uit mutaties in formatie en inschalingen. De bedragen tot en met 
2018 zijn inclusief stijgende werkgeverslasten en cao-verhogingen in deze periode. Vanaf 2019 zijn 
deze als stelpost in de begroting opgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mutaties ten opzichte van 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Autonome ontwikkeling salarissen 360.000       -250.000     -460.000     -1.170.000 -510.000     -510.000     -510.000     -510.000     

Cao -                -                -                -                400.000       800.000       1.075.000   1.350.000   

Stelpost ABP -                -                -                -                100.000       100.000       100.000       100.000       

Garantiebanen -                -                40.000         60.000         90.000         110.000       140.000       160.000       

Flexibele schil -                -                -                120.000       120.000       120.000       120.000       120.000       

Organisatie ontwikkeling (incidenteel 290K vanaf 2016) -                20.000         70.000         200.000       -                -                -                -                

Organisatieontwikkeling -                -                -                -                75.000         75.000         75.000         75.000         

Duurzame inzetbaarheid (incidenteel/structureel) -                -                25.000         500.000       500.000       475.000       -                -                

Budget robuust maken organisatie (onderdeel 450k) -                -                -                -                200.000       -                -                -                

Totaal 360.000       -230.000     -325.000     -290.000     975.000       1.170.000   1.000.000   1.295.000   



Vraag 1b: 
Is in het antwoord bij 1a) de verklaring meegenomen voor de toename in de tabel op pag. 9, waar de lasten 
bij Overhead stijgen van 9.044.000 EUR in 2017, naar 10.856.000 EUR in 2019 en uiteindelijk 11.788.000 
EUR in 2022? Zo nee, graag een aparte verklaring hiervoor. 

Antwoord: 
In de onderstaande tabel is de mutatie ten opzichte van de begroting 2018 aangegeven. 
  

 
 
Vraag 1c: 
Is in antwoord 1a) meegenomen de post incidentele lasten van 750.000 euro in 2019 bij Bestuur, Inrichting 
organisatie (FB, pag. 15) en Duurzame inzetbaarheid van 500.000 euro in 2019 en 477.000 euro in 2020? 
Zo nee, graag alsnog (inclusief de jaren ervoor). 

Antwoord: 
Bij de post incidentele baten is in 2019 bij taakveld Bestuur (Inrichting organisatie) onterecht € 750.000 
opgevoerd in plaats van € 450.000. Dit betreft het gevraagde budget voor bestuurlijke prioriteiten en het 
robuust maken van de organisatie. Deze post en de post voor duurzame inzetbaarheid zijn in het overzicht 
opgenomen. 
 
Vraag 1d: 
Is in antwoord bij 1a) meegenomen de in Paragrafen nu ontbrekende post bij Incidenteel 
Weerstandvermogen Reserve bedrijfsvoering, die in de Begroting 2018 werd gesteld op 312.000 euro? Zo 
nee, graag alsnog. 

Antwoord: 
De reserve bedrijfsvoering is gevormd in 2009 uit de opbrengsten van de verkoop van een vakantiehuisje en 
de uitkering opheffing IZA. Het voorstel is de reserve de komende jaren in te zetten voor personeel 
gerelateerde uitgaven niet zijnde frictie. Er is nog geen concrete bestemming voor deze reserve. 

Vraag 1e: 
Als we het antwoord bij 1a nemen en we vergelijken het totale bedrag aan personeelskosten, inclusief 
organisatieontwikkeling (incidenteel en duurzaam) tussen jaar 2014 en 2022, met hoeveel procent stijgen de 
personeelskosten dan? En hoeveel procent daarvan wordt veroorzaakt door cao-verplichtingen? 

Antwoord: 
De in 2014 geraamde personeelsbudgetten bedragen € 12,5 miljoen. De toename ten opzichte van 
2014 is dan 10%. Wanneer rekening wordt gehouden met stijgende werkgeverslasten en cao-
verhogingen en ook de verzelfstandiging van theater en binnensport elimineren, resteert een stijging 
van 3% in de periode van 2014 tot 2022. 
 
 
 
 

0.4 Overhead -1.190.000       -2.170.000       -2.070.000       -2.265.000 

- Bijstelling salarislasten -330.000         -330.000         -330.000         -330.000    

- ABP -100.000         -100.000         -100.000         -100.000    

- garantiebanen -                 -                 -25.000           -50.000      

- Informatieplan -30.000           -190.000         -190.000         -190.000    

- Extra fte Grondzaken en VTH -130.000         -130.000         -130.000         -130.000    

- IT-adviseur -                 -100.000         -100.000         -100.000    

- CAO verwachting -400.000         -800.000         -1.075.000       -1.350.000 

- Organisatieontwikkkeling -75.000           -75.000           -75.000           -75.000      

- Duurzame inzetbaarheid -                 -475.000         -                 -            

- Kapitaallast devices -                 -                 -90.000           -            

- Verwachte opbrengst outsourcing -                 100.000          100.000          100.000     

- diversen -125.000         -70.000           -55.000           -40.000      



Vraag 1f: 
Is het volgens de regels BBV wel toegestaan om in 2020 de kosten van duurzame inzetbaarheid te 
onttrekken aan de reserves. Immers, hier worden structurele kosten toch niet gedekt met structurele 
inkomsten? 

Antwoord: 
De opgenomen post voor duurzame inzetbaarheid betreft een stelpost. Deze kan ingezet worden voor 
incidentele en/of structurele lasten. Het is toegestaan om structurele lasten te dekken uit een reserve.  

Vraag 2 
DM, pag. 5, Inleiding 
Betekent de volgende zin, dat het college stelt dat zij niet starten met de uitvoering van de in Doelstellingen 
en Maatregelen genoemde maatregelen tot medio volgend jaar? “Het is belangrijk om de organisatie eerst 
op orde te hebben voordat de programma’s actief worden opgepakt.” Als het dit niet betekent, wat betekent 
het dan wel? 
 
Antwoord: 
Dit betreft een politiek bestuurlijke vraag, die niet ambtelijk kan worden afgedaan.is  
 
Vraag 3 
FB, pag. 6 Sport 
Er staat dat de hogere post mede wordt veroorzaakt door hogere kapitaalslasten. Wat is hiervan de 
oorzaak? 
 
Antwoord: 
Zoals eerder gemeld bij de Eerste concernrapportage 2018 zijn de kapitaallasten van het sportcentrum op 
basis van de nieuwe rekenregels uit het BBV herrekend. Dit resulteert in hogere kapitaallasten. 
 
Vraag 4 
FB, pag. 7 Maatwerkvoorziening Wmo 

Hier wordt vooruitgelopen op een besluit dat nog moet worden genomen in de Drechtraad. Gezien de 
bespreking in de carrousel, is het goed mogelijk dat het voorstel niet wordt aangenomen. Welk bedrag komt 
er in dat geval voor Papendrecht nog bij als extra bijdrage? 
 
Antwoord: 
In de begroting is geanticipeerd op de invoering van het abonnementstarief. Er is een stelpost van € 565.000 
opgenomen. Het is nog te vroeg om de financiële gevolgen concreet te maken. Mocht besluitvorming 
gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage wordt het met de stelpost verrekend. 
 
Vraag 5 
FB, pag. 18, Reserves, Eigen vermogen 
Als we kijken naar de ontwikkeling van de reserves in de periode van deze coalitie, dus tussen 2018-2022, 
en naar het eigen vermogen en we houden dit tegen het licht van de breed geuite wens van de raad sinds 
enkele jaren, dat ‘we moeten sparen’ (waarbij de 4 miljoen euro aan precariobelasting wel het minimum is 
tussen 2018 en 2022) dan zien wij dat niet. Als een inwoner vraagt: hoeveel spaart de gemeente 
Papendrecht tussen 2018 en 2022, wat zeggen we dan? 
 
Antwoord: 
Het totaal van reserves, inclusief bestemmingsreserves met een vastgesteld bestedingsdoel, neemt de 
komende vier jaar met € 1,6 miljoen toe van € 38,1 miljoen per 1 januari 2018 naar € 39,7 miljoen. Echter 
wanneer wordt gefocust op alleen de vrij besteedbare reserves, die gezien de vraagstelling, relevant zijn, 
dan is de stijging € 4,1 miljoen. Van € 32 miljoen per 1 januari 2018 naar € 36,1 miljoen per 31 december 
2022. 
 
 
 
 
 
 



DM, pag. 6, Ontwikkeling sociaal domein 
 
Vraag 6a: 

Wat behelst de motie Jong Volwassenen en wat is het Odensehuis? 

Antwoord: 
Deze motie is behandeld in de raad van 12 juli bij de behandeling van de Kaderbrief 2019-2023 en richt zich 
op het inzichtelijk maken van de behoefte bij jongvolwassenen (18-25) aan ontmoeting en verbinding.   
Het Odensehuis is een inloop-, informatie-, en ontmoetingscentrum voor mensen met (beginnende) 
dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en hun familie en vrienden. 

Vraag 6b: 
Zijn er plannen (in de maak) om iets dergelijks in het oude bibliotheekgebouw aan de Markt (onder de 
appartementen) in te gaan richten? 

Antwoord: 
Er worden verschillende varianten onderzocht. 
 
Vraag 6c: 
Hoeveel gaat dat naar verwachting kosten (in exploitatielasten en gemiste inkomsten wanneer verkocht zou 
zijn?)  

Antwoord: 
De financiële gevolgen zijn onderdeel van de varianten studie. In de begroting is rekening gehouden 
met een jaarlijkse exploitatielast van circa € 16.000. Met opbrengsten is geen rekening gehouden. 
 
Vraag 6d: 
Wordt het oude bibliotheekpand beschouwd als strategisch of als niet-strategisch vastgoed? 

Antwoord  
De voormalige bibliotheeklocatie is niet aangekocht om de ontwikkeling van het centrumplan mogelijk te 
maken. Hiermee definieert dit pand niet als strategisch vastgoed.  

DM, pag. 6 Stadsecoloog en pag. 7 Groen Papendrecht en pag. 37 Experimenteren met groen tegen gevels 
en op daken 
 
Vraag 7a: 
Wordt de stadsecoloog ook ingezet bij bouwprojecten in Papendrecht, zodat groen en grijs samengaan en 
het door de stadsecoloog verwoorde verticale groen kan worden toegepast in nieuwe architectuur? Als 
voorbeeld valt te denken aan nieuwbouw aan het Vondelpark, waar bij verticaal groen het park optisch wordt 
vergroot en de belangrijkste hoofdweg naar het centrum (de Veerweg) een eye catcher krijgt. 

Antwoord  
De impuls voor stadsecologie moet nog concreet vorm krijgen. Het samengaan van groen en grijs zal bij het 
onderzoek naar de optimale invulling van stadsecologie worden betrokken. 

Vraag 7b: 
Zijn groene randvoorwaarden, zoals verticaal groen, op te nemen bij bouwprojecten (en eventueel 
noodzakelijke wijzigingen in bestemmingsplannen)? 

Antwoord  
In een bestemmingsplan kan alleen worden aangeven wat wordt toegelaten voor een bepaalde locatie. 
Voorschrijven in een bestemmingsplan is niet mogelijk. Verticaal groen kan eventueel wel betrokken worden 
bij bouwprojecten. De gemeente is hierbij wel in grote mate afhankelijk van de welwillendheid van de 
bouwende partij.  

 
 
 
 
 



Vraag 7c: 
Is groene architectuur onderdeel van beoordeling van bouwplannen onder dit college? (Dit omdat op pagina 
7 staat: “De kwaliteit van het groen zal altijd meewegen in onze beslissingen). 

Antwoord: 

Dit betreft een politiek bestuurlijke vraag, die niet ambtelijk kan worden afgedaan. 

DM, pag. 6 Financiële ruimte  
 
Vraag 8 
Lezen wij het goed dat er in totaal 300.000 plus 100.000 euro structureel beschikbaar is voor nieuw beleid? 
Zo nee, hoeveel (per jaar tussen 2019-2022) dan wel? 
 
Antwoord: 
In de begroting is jaarlijks een stelpost opgenomen van € 100.000 voor Nieuw beleid. Het overige deel 
betreft globaal het structurele voordelig begrotingsresultaat (de financiële begrotingsruimte) die structureel 
kan worden ingezet voor invulling van de bestuurlijke prioriteiten. 

DM, pag. 7, Participatie 
Er staat genoemd: We gaan de wijken in…  
 
Vraag 9a: 
Hoeveel procent (grofweg) van de tijd dat het college en ambtenaren “de wijken” ingaan, gebeurt dit overdag 
onder werktijd? En hoe vaak ’s avonds. Een grove schatting voldoet. 

Antwoord: 
Een inschatting van tijdsbesteding en frequentie is niet te geven. Dit is afhankelijk van het onderwerp, maar 
ook van het aantal betrokkenen en hun beschikbaarheid. Hierdoor is "de wijken in" ook niet gebonden aan 
kantoortijden. 

Vraag 9b: 
Kan het college toezeggen dat wordt bijgehouden welke bezoeken en activiteiten hier onder vallen en welke 
organisaties en inwoners(profielen) participeren? Doel van deze vraag is om nu alvast te zorgen dat controle 
door de raad op dit aspect mogelijk is over enkele jaren. (Het is nu een kader, maar achteraf moet uiteraard 
gecontroleerd kunnen worden welke inzet tot welke effecten heeft geleid). M.a.w. als we over twee jaar 
vragen om een totaaloverzicht van “wijkbezoeken en dicht bij mensen staan” dan rekenen we op een 
overzicht met data, organisaties en burgers (gecategoriseerd, om te kunnen voldoen aan privacy van 
burgers)?  

Antwoord: 

Dit betreft een politiek bestuurlijke vraag, die niet ambtelijk kan worden afgedaan.  

Vraag 9c: 
Hoe gaat het college monitoren of “het de wijken intrekken” en “dicht bij mensen gaan staan” leidt tot de 
veronderstelde “daardoor kennen we de vraagstukken die daar spelen?” 

Antwoord: 

Dit betreft een politiek bestuurlijke vraag, die niet ambtelijk kan worden afgedaan.  

DM, pag. 7 Duurzaam Papendrecht 
 
Vraag 10 

a) Welke definitie hanteert dit college voor het begrip duurzaamheid? 
b) Valt hier de energietransitie onder? 
c) Valt hier klimaatadaptatie onder? 

Antwoord: 
Duurzaamheid wordt omschreven aan de hand van de drie P's: People, planet, Profit. De energietransitie en 
klimaatadaptatie is daar onderdeel van. 

 



DM, pag. 7, Verbeter lokaal ondernemersklimaat 
 

Vraag 11 
Er staat: “Wij faciliteren lokale ondernemers. Dat doen we bijvoorbeeld door één duidelijk ondernemersloket 
te bieden.” Die is er toch al? En zo ja, gaat er dan concreet iets veranderen en wat? 
 

Antwoord: 
Ondernemers worden nu geïnformeerd via de website Papendrecht.nl/ondernemen en via sociale media. 
Daarnaast heeft Papendrecht een contactpersoon MKB en zelfstandigen en een contactpersoon 
grootbedrijven. Ingezet wordt op verdere verbetering van de zichtbaarheid en verdere professionalisering 
van de website. 
 
DM, pag. 10, 03 Beheer overige gebouwen en gronden 
Er staat onder punt 2 dat ingezet wordt op volledige verwerving van het gebied Rembrandtlaan/Catslaan 
voor ofwel VO-scholen ofwel woningbouw. 
 

Vraag 12a: 
Wordt niet geprobeerd het gebied tussen daar ook bij te betrekken?  

Antwoord: 
Hiermee wordt inderdaad gedoeld op het gebied Jacob Catslaan/Douwes Dekkerlaan/Rembrandtlaan. 

Vraag 12b: 
Ons is ter oren gekomen dat de sauna (mogelijk) stopt. Wat zijn de opties van wat er gebeurt met de 
sauna/die grond? En heeft het college hier plannen voor, zijn er gesprekken geweest? 

Antwoord: 
De gemeente is in overleg met vastgoedeigenaar over mogelijke aankoop van het perceel. De gemeente 
beoogt het voormalige onderwijscluster tussen de Douwes Dekkerlaan, Rembrandtlaan en Jacob Catslaan 
opnieuw te ontwikkelen. Gedacht wordt aan een bestemmingswijziging naar wonen. De locatie is tevens in 
beeld als zoeklocatie voor het voortgezet onderwijs.  

DM, pag. 15, 1.2 Openbare orde en veiligheid 
Bij punt 2e wordt bureau HALT genoemd. Als we kijken naar het aantal verwijzingen naar HALT per 10.000 
inwoners zien we op waarstaatjegemeente.nl dat Papendrecht zeer veel hoger scoort dan Nederland 
gemiddeld (205 verwijzingen per 10.000 inwoners, versus 131 voor Nederland gemiddeld). 
Maar liefst ruim 600 Papendrechtse jongeren hebben in 2017 een verwijzing gekregen.  
 

Vraag 13a: 

Klopt dit aantal? En klopt het dat er een enorme toename is ten opzichte van voorgaande jaren? 

Antwoord: 
Papendrecht heeft ruim 2.400 jongeren in deze leeftijdscategorie. In 2017 zijn in Papendrecht 50 jongeren 
van 12 tot en met 17 jaar naar HALT doorverwezen. In 2016 zijn er 30 HALT-verwijzingen geweest. Op de 
site wordt gerelateerd per 10.000 inwoners. Berekening (50/2.400*10.000= ca. 208) 
 
Vraag 13b: 

Zijn de oorzaken van de toename bekend en zo ja, wat zijn deze?  

Antwoord: 
De gemeente heeft, vanuit het jongerenoverlast-overleg Papendrecht, begin 2017met de politie afspraken 
gemaakt over minder bekeuren en meer verwijzen naar HALT. Hiermee is de toename te verklaren. Bureau 
Halt geeft hierbij aan dat het aantal doorverwijzingen niet veel afwijkt van omliggende gemeenten 
(Alblasserdam en Sliedrecht).  
 

Vraag 13c: 
Als de oorzaken niet bekend zijn, is een analyse in de maak? Wanneer kunnen wij de resultaten daarvan 
verwachten?  

Antwoord: 

Niet van toepassing. 



DM, pag. 16 Openbare orde en veiligheid 
Onder 2g staat: “Inzetten van nieuwe mogelijkheden om te interveniëren in potentiële conflicten, zoals het 
opleggen van een gedragsaanwijzing.” 
 
Vraag 14: 
Wat zijn die “nieuwe mogelijkheden” en wat voor soort “gedragsaanwijzingen” doelt men op? Graag een 
toelichting. 
 
Antwoord: 
De "nieuwe mogelijkheden" komen vanuit de Wet aanpak woonoverlast en betreffen naast de 
gedragsaanwijzing ook een vrijwillige gedragsaanwijzing. Bij gedragsaanwijzing kan gedacht worden aan 
verplicht vloerbedekking in een woning of maximaal 1 huisdier. Voor meer informatie wordt verwezen naar 
de raadsinformatie van 10 oktober 2017. 

DM, pag. 18 Parkeren 
Onder 1c staat Abonnementen parkeergarage De Meent voor werknemers genoemd. De D66-fractie heeft 
onlangs gevraagd aan het college hierop actie te ondernemen.  
 
Vraag 15: 
Is al bekend hoe en met welk concreet doel dit wordt opgepakt? (hoeveel 
werknemersabonnementen/hoeveel auto’s minder op straat/minder parkeeruren op straat door 
werknemers)? 
 
Antwoord: 
Het algemene doel is overlast in de centrumranden te verminderen. Concrete aantallen zijn niet benoemd. 

DM, pag. 21 Onderwijshuisvesting 
Uit de zin over de vernieuwing van de onderwijshuisvesting voor het VO-onderwijs, denken wij te lezen dat 
het uiteindelijke doel op dit onderwerp een gemeentelijke visie is. Maar denkend aan een bekende PvdA-
oud-politicus: in een visie kun je geen les geven.  
 
Vraag 16: 
Dus, de volgende vragen: 

1. In welk kwartaal in 2019 kan de raad de gemeentelijke visie op de huisvesting VO-scholen 
verwachten?   

2. Kunnen wij uit 2b concluderen dat pas daarna in 2019 een tijdspad en planning volgt? 
3. Is het streven een door beide scholen gedragen visie, ook al stelt het college deze nu op? 
4. Wordt in de afspraken/verkenning met de scholen meegenomen dat wij als raad niet opnieuw willen 

meemaken dat een zogenaamd door beide scholen gedragen visie na vaststelling door de raad de 
prullenbak in wordt gegooid door een van de scholen? 

Antwoord: 
Het traject huisvesting VO is met hernieuwd elan en met de blik gericht op de toekomst weer opgepakt. Eind 
oktober ontvangt u hierover een raadsinformatiebrief.  

DM, pag. 25 Cultuur 

 
Vraag 17: 
Blijft het cultuuronderwijs op scholen zoals vormgegeven in de vorige raadsperiode overeind? 
 
Antwoord: 
Scholen bepalen zelf hoe zij hun cultuuronderwijs inrichten. Het cultuuronderwijs wordt ingekocht op basis 
van de behoeften van de scholen. Voor 2019 worden geen grote veranderingen voorzien.  
 
 
 
 
 
 
 



DM, pag. 25, Media 
 
Vraag 18: 
Hier staat vermeld dat een van de doelstellingen is om de onafhankelijke journalistiek te versterken. Via aan 
motie van D66, PvdA en OP is gevraagd hiernaar onderzoek te doen? Kan worden aangegeven wat tot nu 
toe is ondernomen hieromtrent? Wanneer kunnen wij de uitkomsten hiervan verwachten? 
 
Antwoord: 
De effecten van beleid in de gemeente Leiden worden gemonitord. 
 
DM, pag. 26, Openbaar groen 
 
Vraag 19: 
Bij punt 5 staat inrichting van het park Slobbengors. Is (bij benadering) bekend wanneer het park af is en 
wordt geopend? 
 
Antwoord: 
Op basis van de huidige voortgang wordt een opening van het park medio 2019 voorzien. Mogelijk dat een 
deel van de aanplant (bijvoorbeeld aanplant bloembollen) wordt uitgevoerd in het najaar 2019.  
 
DM, pag. 27-32 Sociaal Domein 
 
Vraag 20: 
Gezien de kosten en het toenemend gebruik van inwoners van diverse voorzieningen, tot ver boven het 
beschikbare budget, is de vraag waar vermeld staat dat er actief wordt gestuurd op voorkomen van 
onnodige instroom en bevorderen van zo snel mogelijke uitstroom? Staat dit ergens en hebben we dat 
gemist? 
 
Antwoord: 
Actieve sturing is niet als afzonderlijke doelstelling opgenomen. Dit is onderdeel van staand beleid. Zowel in 
het huidige Wmo beleid, het Regionaal Meerjarenperspectief Jeugdhulp en het Meerjarenperspectief 
Papendrecht 2018-2022, is voorkomen van instroom en bevorderen van uitstroom een aandachtspunt. De in 
de begroting opgenomen maatregelen binnen het sociaal domein zijn dan ook vooral gericht op versterking 
van de eigen kracht, het sociale netwerk en de algemene voorzieningen.  
 
DM, pag. 33, Riolering en P, pag. 28-29 
 
Riolering en klimaatadaptatie worden hier in één adem genoemd bij 1a Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-
2023. Strategie Klimaatadaptatie. 
Nu wordt gesteld dat Klimaatadaptatie wordt opgenomen als deel van het rioleringsplan. Wij gaan ervan uit 
dat bekend is dat met riolen aanpassen klimaatverandering (hevige regenval) niet kan worden opgevangen 
en riolen aanpassen nauwelijks verschil maakt. 
 
Vraag 21a: 
Worden alle maatregelen met betrekking tot klimaatadaptatie opgenomen in het rioleringsplan? Ook als dit 
niets met rioleringen te maken heeft, maar met andere methoden om hemel- en grondwater te verwerken, 
zoals bijvoorbeeld groene parkeerplaatsen? 

Antwoord:  
Het GRP 2019-2023 is momenteel in de maak. In dit nieuwe GRP zullen beleidskeuzes over klimaat 
adaptieve maatregelen worden opgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Vraag 21b: 
Betekent dit dat alle kosten voor klimaatadaptatie waar het water betreft, rechtstreeks zullen worden 
doorberekend aan huishoudens via de rioolheffing? Wij weten dat het mag, maar de vraag hier is of het 
college daar voor kiest. 

Antwoord: 
Bij de rioolheffing is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid. De vraag of hiervan wordt afgeweken is 
politiek bestuurlijk en kan niet ambtelijk worden afgedaan. 
 
Vraag 21c: 
Wordt via het GRP behalve de totaalkosten van te verhalen kosten, ook de verdeelsleutel over huishoudens 
vastgesteld? Zo nee, hoe gebeurt dat dan wel? 

Antwoord: 
In het nieuwe GRP zal een nieuw tarief opgenomen worden. De verdeelsleutel is daar onderdeel van. 
 
Vraag 21d: 
In de tabel waarin gemeenten worden vergeleken, staat Papendrecht wat betreft woonlasten voor 
meerpersoonshuishoudens op de 41ste plaats (van goedkoop maar duurder). Waar staat Papendrecht in de 
ranglijst voor eenpersoonshuishoudens? 

Antwoord: 
In de Atlas van de lokale lasten (COELO) is geen ranglijst voor eenpersoonshuishoudens opgenomen. Wel 
blijkt uit de gegevens op www.waarstaatjegemeente.nl dat de woonlasten voor eenpersoonshuishoudens in 
Papendrecht in 2018 onder het landelijk gemiddelde liggen. 
 
DM, pag. 34 Afval 
1d stelt het Uitvoeren raadsbesluit over de afvalscheiding door te beginnen met omgekeerd inzamelen in 
bepaalde wijken of straten. 
 
Vraag 22a: 

Waarom niet in heel Papendrecht tegelijk (of strak achter elkaar)? 

Antwoord: 

Dit betreft de afspraak uit het coalitieakkoord. 

Vraag 22b: 

Blijft het dan voorlopig bij een paar wijken of straten? 

Antwoord: 

Dit betreft de afspraak uit het coalitieakkoord. 

Vraag 22c: 

Wanneer zijn de eerste straten/wijken klaar? 

Antwoord: 

Dit tijdstip is nog niet bepaald. 

DM, pag. 37, Grondexploitatie 
Punt 1b Herontwikkeling pand voormalige bibliotheek.  
 
Vraag 23: 
Wanneer komt hiervoor een voorstel naar de raad? 
 
Antwoord: 
Er worden ambtelijk verschillende varianten onderzocht. Wanneer stukken aan uw raad aangeboden kunnen 
worden is momenteel nog niet aan te geven.  
 
 
 



DM, pag. 37, Grondexploitatie 
 

Vraag 24: 
Wat is de planontwikkeling Eiland Kombuis en waar is dat? 
 

Antwoord: 

Dit betreft de locatie waar nu de MCD tijdelijk is gehuisvest. 

P, pag. 2 Incidenteel weerstandvermogen 
Als we het bedrag genoemd bij risico verbonden partijen sociaal domein per 1-1-2019 vergelijken met die 
per 1-1-2018 (volgens de Begroting 2018), dan zien we de volgende getallen bij het risico voor de gemeente: 
2018: 2.027.000 euro 
2019: 1.950.000 euro 
 

Vraag 25a: 
Wordt het totale risico sociaal domein lager ingeschat dan een jaar geleden? 

Antwoord: 
Het risicoprofiel wordt periodiek bij de jaarstukken en begroting geactualiseerd. Het huidige risico is lijn met 
de Jaarstukken 2017. 
 

Vraag 25b: 

Welke argumenten worden hiervoor gebruikt? 

Antwoord: 
Voor bepaling van het gemeentelijke risico is uitgegaan van de paragraaf weerstandvermogen en 
risicobeheersing uit de Jaarstukken 2017 en/of de begroting 2019 van deze verbonden partijen. 
 

Vraag 25c: 
Is de recent gevraagde tweede begrotingswijziging SOj in de risicoanalyse meegenomen? (die wordt wel 
genoemd op pag. 39-40, dus we gaan ervan uit van wel). 

Antwoord: 

In de begroting is rekening gehouden met extra tekorten. Zie antwoord op vraag 2 van de fractie OP. 

P, pag. 3, Risico verbonden partijen sociaal domein 
Er staat dat bij de bepaling van de gemeentelijke risico’s is uitgegaan van de eigen gegevens van de 
verbonden partijen, zoals de begroting 2019. We weten inmiddels dat sommige verbonden partijen dermate 
onbetrouwbare primaire begrotingen indienen, dat jaarlijks grote begrotingswijzingen nodig zijn om de boel 
sluitend te krijgen.  
 

Vraag 26: 
Wordt bij de bepaling van de risico’s ook dát risico meegewogen? (Dus het risico van onbetrouwbare 
primaire begrotingen en grote budgetoverschrijdingen met begrotingswijzigingen tot gevolg)?  
 

Antwoord: 
De risico inschatting van verbonden partijen worden ambtelijk gewogen. Wanneer noodzakelijk is 
ingeschatte risico's bij te stellen wordt dit meegenomen in het gemeentelijk risicoprofiel of in de 
gemeentelijke exploitatie, zoals bijvoorbeeld de SOj of de stelpost abonnementstarief WMO. 
 

P, pag. 4, Berekening weerstandsratio 
In 2018 was het weerstandratio 4,8 en nu 3,1. Dat is enorm veel lager.  
 

Vraag 27: 
Wat zijn hiervan de voornaamste oorzaken? 
 

Antwoord: 
Bij de begroting 2018 werd het algemene risico (totaal risico minus risico's afgedekt door een specifieke 
reserve) afgezet tegen de vrij besteedbare reserves. Bij de Jaarstukken 2017 is gekozen de 
berekeningswijze van de weerstandsratio aan te passen. Gekozen is het totale risico af te zetten tegen het 
totaal van de daarvoor beschikbare reserves. Ten opzichte van de Jaarstukken 2017 is de weerstandsratio 
toegenomen van 2,3 naar 3,1. 



P, pag. 26, Heffingen woonlasten 
De woonlasten stijgen in 2019 in Papendrecht naar verwachting met 4,5%. Dit komt vooral door de stijgende 
Afvalstoffenheffing. We weten dat de gemeente een boete krijgt, omdat we teveel restafval per inwoner 
produceren.  
 
Vraag 28a: 

Komt de stijging daardoor of is er nog een andere oorzaak?  

Antwoord: 

De stijging komt daardoor en ook door de kosten van het vernieuwde afvalbrengstation. 

Vraag 28b: 

Wat zijn de mogelijkheden om deze heffing te verminderen of stabiel te houden? 

Antwoord: 
Een van de mogelijkheden is een optimalisatie van afvalscheiding. 
 
P, pag. 47, Eneco 
Hier wordt al definitief uitgegaan van verkoop van de aandelen. Wij zijn er bij een eerder debat van 
uitgegaan dat het besluit nogmaals langs de raad van Papendrecht komt als de voorwaarden van verkoop 
bekend zijn.  
 
Vraag 29: 
Klopt dat en is aan te geven wanneer het definitieve besluit valt? 
 
Antwoord: 
Het definitieve besluit komt inderdaad nog langs de raad van Papendrecht. De aandelenverkoop is door 
ontwikkelingen binnen Eneco vertraagd. Besluitvorming over definitieve verkoop wordt verwacht in 2019. 
 
Vraag 30: 
P, pag. 56 Bezwaarschriften, klachten en WOB 
In 2015 heeft de D66-fractie bezwaar gemaakt tegen het feit dat de gemeente Papendrecht het lastiger heeft 
gemaakt een WOB-verzoek in te dienen, door het onmogelijk te maken dit per mail te doen. De reden in 
2014 en 2015 was het misbruik maken van de dwangsom bij niet tijdig beslissen tegengaan. Nu dat gevaar 
is geweken, is de vraag: is inmiddels per mail/digitaal een WOB-verzoek indienen weer mogelijk. Zo nee, per 
wanneer wordt het mogelijk? 
 
Antwoord: 
Het eerdere besluit om indiening per mail onmogelijk te maken is nog niet ingetrokken. Of en wanneer dit 
wel kan is een politiek bestuurlijke vraag, die niet ambtelijk kan worden afgedaan. 
 
 

GroenLinks 
 
Vraag 1: 
Crisisbeheersing en brandweer alleen nog instandhoudingsonderhoud. In het investeringsprogramma wel 
61.000 euro voor vloerafwerking en vervanging liften. Is dit noodzakelijk voor het instandhouden? Volgens 
verwachting zijn de brandweer en de politie over 2 jaar uit dit pand vertrokken.  
 
Antwoord: 
Dit betreft een reservering van budget. Wanneer uitstel technisch en vanuit veiligheid verantwoord is, 
worden investeringen uitgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 



Vraag 2: 
450.000 euro om de organisatie op orde te brengen (als start, volgende jaren nog steeds 100.000 per jaar 
toevoegen). Graag uitleg. Ik zie dit niet terug in de kaderbrief en ook niet in het coalitieakkoord. Al eerder 
trainingen geweest en stappen gemaakt.  Wat is er dan niet op orde. En waarom eerst organisatie op orde 
en dan pas uitvoering coalitieakkoord? Zo lezen wij thans het stuk. 
 
Antwoord: 
We leven in een complexe maatschappij die snel verandert. In het coalitieakkoord is daar op ingespeeld 
door participatie een grote rol te geven. Daarnaast zijn ook andere thema's benoemd die speciale aandacht 
krijgen. Dit vraagt extra ambtelijke inzet (kwantitatief en kwalitatief). Vanaf 2010 is de formatie van onze 
organisatie gereduceerd (los van de verzelfstandigingen). Daarover is eerder gerapporteerd. Dit proces van 
efficiënter werken is (te) ver doorgevoerd, waardoor de rek uit de organisatie is. De eerdere trainingen zijn 
vooral gericht geweest op cultuuraspecten die voor het functioneren van de organisatie belangrijk maar niet 
voldoende zijn. De kaderbrief kwam te vroeg om exact de doorwerking van het coalitieakkoord te kunnen 
doorgronden. Het coalitieakkoord is realistisch, maar ambitieus. Mede om het akkoord goed uit te kunnen 
voeren wordt de organisatie doorgelicht en worden daarna indien nodig stappen gezet. Wij verwachten daar 
bij de nieuwe kaderbrief helderheid in te brengen, die ook de uitvoering van het coalitieakkoord faciliteert. 
Dat wil niet zeggen dat wij tot dat moment stil zitten. In de begroting 2019 zijn al heel veel acties uit het 
coalitieakkoord opgenomen. De uitvoering van het akkoord is met de start van het nieuwe college begonnen 
en zal in 2019 worden voortgezet. 
 
Vraag 3: 
Zoveel mogelijk afstoten van niet strategisch vastgoed. De voormalige Chinees is hier een prachtig 
voorbeeld van. Geen poging tot verkoop ondernomen, waarom niet. Wat kost dit pand nu nog, is maar 
gedeeltelijk verhuurd? Ook pand aan het Oude Veer wel/niet verkocht, status. 
 
Antwoord: 

Het pand van het voormalige Chinees restaurant wordt kostendekkend verhuurd. De exploitant huurt 

alleen de benedenverdieping. Verkoop is niet aan de orde geweest, mede omdat verkoop in 

onverhuurde staat een significant lagere opbrengst genereert. Voor het pand Oude Veer 9 is recentelijk 

een koopovereenkomst gesloten. 

CDA 
 
Vraag1: 
Blz. 4/5 Grote verschillen bij bestuur. Lijkt terug te lijden opmerking over de VNG op blz. 5?!? 
 
Antwoord: 
Dit betreft naast de bijdrage VNG hoofdzakelijk de financiële vertaling van de "Trap op trap af-systematiek" 
van de GRD. 
 
Paragrafen: 
 
Vraag 2: 
Weerstandsvermogen:  
Graag inzicht in de directe borgstellingen van 9,8 miljoen die niet voor waarborgfonds sociale woningbouw 
zijn. Voor wie staat Papendrecht dus nog meer garant en hoelang nog? Welke zekerstelling staan daar 
tegenover? 
 
Antwoord: 
Het grootste deel van deze borgstelling betreft HVC. Daarnaast staat de gemeente garant voor de 
gymnastiekvereniging Olympia, VV Drechtstreek, de Papendrechtse ruiterclub, Handbalvereniging D.E.S. '72 
en de Stichting Oostpolderhal. 
 
 
 
 
 
 
 



Vraag3: 
Onderhoud kapitaalgoederen: 
Bij het onderhoud kapitaalgoederen staat voor 2019 de Eksterstraat geprogrammeerd. Wordt daarbij 
rekening gehouden met eventuele toekomstige plannen? 
 
Antwoord: 
Voor zover plannen bekend zijn wordt hier rekening mee gehouden. Er is contact opgenomen met diverse 
belanghebbenden voor afstemming van de werkzaamheden. 
 
Vraag4: 
Financiën: 
Pagina 16: voorziening voor liquidatie Logopedische dienst: Volgens mij gaat het hier over salariskosten van 
ex medewerkers. Hoelang betalen wij die mensen nog? Ze kunnen in de huidige tijd toch wel weer aan het 
werk? Wordt daar op gestuurd? 

Antwoord: 
De wettelijke verplichtingen van de WW-uitkeringen lopen door tot uiterlijk 2028. De begeleiding van de twee 
overgebleven medewerkers wordt uitgevoerd door het team mobiliteit en ontwikkeling van het 
Servicecentrum Drechtsteden. Per kwartaal wordt verslag gedaan (aan gemeente Sliedrecht) van de 
vorderingen en de ondernomen initiatieven (bron: voortgangsrapportage liquidatie LDKS 2017, verschenen 
eind april 2018) 
 
Er wordt bij 0.4 gesproken over een raadsinformatiesysteem met directe streaming. Wat wordt er bedoeld?  
 
Antwoord: 
Dit betreft het communicatiesysteem (naar het internet) in de raadszaal. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
de secretaris, 
 
 
 
 
R. van Netten 

 
 
 
 
 

 


