
 

 

MOTIE 

‘€ 3 miljoen is een hoop poen’ 

 

De gemeenteraad van Papendrecht komt bijeen in de openbare vergadering van 8 november 2018, ter 

bespreking en behandeling van agendapunt 7, de Begroting 2019, 

Onderwerp: verband tussen de behoefte van de samenleving en investeringen in de gemeentelijke 

organisatie 

Constaterende dat: 

- Het college van 2016 tot en met 2022 bijna 3 miljoen euro investeert in de ontwikkeling van de 

gemeentelijke organisatie; 

- Het college bij de begroting 2019 niet inzichtelijk maakt wat de gedane investeringen tot dusver 

hebben opgeleverd dan wel wat voor de inwoners is bereikt; 

- Het college bij de begroting 2019, zonder deugdelijke onderbouwing, in plaats van via een 

raadsvoorstel, via de begroting meer middelen vraagt ten behoeve van diezelfde organisatie-

ontwikkeling, zijnde € 695.000 in 2019, € 670.000 in 2020, € 195.000 in 2021 en  

€ 120.000 in 2022; 

   Totaal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

x € 1.000                  

Flexibele schil 600     120 120 120 120 120 

Organisatie-ontwikkeling I 290 20 70 200         

Organisatie-ontwikkeling II 225       75 75 75   

Duurzame inzetbaarheid 1.500 0 25 500 500 475 0 0 

Robuust maken 200     200         

    2.815 20 95 1020 695 670 195 120 

 

- Het verre van zeker is dat wat betreft extra middelen voor de organisatie-ontwikkeling, het hierbij zal 

blijven, gezien het voorgenomen ‘doorlichtingsproces’ van de organisatie tot medio 2019. 

Overwegende dat: 

- Het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing de kaderstellende en controlerende taak van de 

gemeenteraad in de weg staat en; 

- Dit ten minste nodig is om het verband tussen de behoefte van de samenleving en deze 

investeringen aannemelijk te kunnen maken. 

Verzoekt het college om: 

- Onderbouwd aan te tonen wat het verband is tussen de investeringen in de gemeentelijke 

organisatie en de behoefte van de samenleving; 

- Deze onderbouwing uiterlijk maart 2019 aan de gemeenteraad aan te bieden; 

- Voortaan de vraag om extra middelen voor organisatie-ontwikkeling in een separaat raadsvoorstel, 

voorzien van onderbouwing aan de gemeenteraad voor te leggen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening en naam indiener: 

D. Yildiz-Karso 


