
 

AMENDEMENT Drie hoeraatjes voor de democratie! 

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op  

8 november 2018 ter bespreking en besluitvorming van agendapunt 7, Begroting 2019,  

Overwegende dat:  

 In de Begroting 2019 een bedrag voor inrichting van de organisatie wordt gevraagd 

van € 450.000;   

 Er in de Begroting 2019 ook nog een bedrag van € 312.000 staat, waarvan het 

college zegt: Het voorstel is de reserve de komende jaren in te zetten voor 

personeelgerelateerde uitgaven, niet zijnde frictie. Op de vervolgvraag waar dit 

voorstel staat, het antwoord luidt: In de begroting 2019 is, door het ontbreken van een 

concrete bestemming, geen voorstel gedaan voor inzet van de Bestemmingsreserve 

bedrijfsvoering; 

 Er in de Begroting 2019 ook nog een bedrag van € 300.000 aan financiële ruimte 

beschikbaar is;   

 Op de vraag die de D66-fractie hierover stelde het antwoord was: Het overige deel 

(die € 300.000) betreft globaal het structurele voordelig begrotingsresultaat (de 

financiële begrotingsruimte) die structureel kan worden ingezet voor invulling van de 

bestuurlijke prioriteiten; 

 Op de mondelinge vraag van de D66-fractie: Waarom blijft een structureel voordelig 

begrotingsresultaat jaar na jaar in de lopende begroting staan? het antwoord van de 

portefeuillehouder was: Het is usance hier in Papendrecht om niet naar nul te 

rekenen. Die lijn houden wij vast; 

 De Rekenkamercie. in het rapport Budgetoverschrijding vernieuwbouw 

Gemeentehuis stelt: De gemeenteraad heeft een onvoldoende ingekaderd 

(financieel) mandaat aan het college van burgemeester en wethouders gegeven, 

zodat zonder besluitvorming van de gemeenteraad extra uitgaven zijn gedekt in de 

lopende begroting; 

 Er opgeteld in 2019 dus per saldo ruim € 1 miljoen kan worden uitgegeven door het 

college ofwel zonder vooraf raadsbesluit, ofwel met het argument: dat geld heeft de 

gemeenteraad al gereserveerd voor dit doel bij de begroting. 

Besluit: 

Aan punt 1 van het raadsbesluit behorend bij agendapunt 7 Begroting 2019 de volgende 

zinsnede toe te voegen: 

met dien verstande dat het bedrag van € 450.000 genoemd bij Incidentele lasten, Inrichting 

organisatie, vervalt en wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. 

D66-fractie 


