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Motie “Versterk onze spaarpot” 
De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 9 juli 2020, ter bespreking en 
besluitvormende behandeling van de Kaderbrief 2021-2025;  
  
Overwegende dat: 

 Onze gemeente op 24 juni 2020 een brief naar de ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties heeft gestuurd waarin onder andere staat:  

 “Net als bij veel andere Nederlandse gemeenten is ook de financiële positie van 
Papendrecht zorgelijk”; 

 Onze meerjarenbegroting 2021 zal, zonder ingrijpende ombuigingen, naar verwachting 
tekorten laten zien oplopend naar circa € 8 miljoen in 2025;  

 Het college met deze kaderbrief een aantal ombuigingsvoorstellen doet en als we alle 
ombuigingen in de drie varianten optellen levert dit een ombuiging op van in totaal € 2,089 mln. 
bij de kaderbrief. 

 Het totaal van € 2,089 mln. als volgt kan worden gespecificeerd: 
 

 
 
 
Constaterende dat: 

 Onder het taakveld 0.5 Treasury een bedrag van € 706.000,- als ombuigingsvoorstel is 
opgenomen en bestaat uit: 

 Stoppen budget beheer deelnemingen € 6.000,- (ombuigingsvoorstel AA); 

 Herfinanciering leningen € 700.000,- (ombuigingsvoorstel P); 

bedragen x € 1,- portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder

taakveld (beleidsveld) Aart-Jan Moerkerke Arno Janssen Corine Verver Kees de Ruijter Pieter Paans Eindtotaal

0.1 Bestuur 38.000                        38.000       

0.2 Burgerzaken 30.000                      30.000       

0.4 Overhead 344.000                      5.000                        349.000    

0.5 Treasury 706.000                    706.000    

0.8 Overige baten en lasten 200.000                    200.000    

1.1 Crisisbeheersing 3.000                          3.000         

1.2 Openbare orde en veiligheid 3.000                          3.000         

2.1 Verkeer en Vervoer 49.000                      5.000                        54.000       

3.4 Economische promotie 10.000                      10.000       

4.2 Onderwijs huisvesting 100.000                    100.000    

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 16.000                      16.000       

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 40.000                      3.000                        43.000       

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 15.000                      15.000       

7.2 Riolering 100.000                    100.000    

7.3 Afval 300.000                    300.000    

8.1 Ruimtelijke ordening 10.000                      10.000       

8.2 Grondexploitatie 67.000                      67.000       

8.3 Wonen en bouwen 45.000                      45.000       

Eindtotaal 388.000                      611.000                    48.000                      121.000                    921.000                    2.089.000 
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 De gemeenteraad in openbare vergadering bijeen gekomen op 11 juni en 16 juni 2020 besloten 
heeft bij agendapunt 15 “Herfinanciering leningen”: 

 Vanuit de Algemene reserve maximaal € 7 miljoen beschikbaar te stellen voor 
vervroegde aflossing en herfinanciering van leningen; 

 Door het beschikbaar stellen van € 7 miljoen vanuit de Algemene reserve er een besparing van 
de jaarlijkse rentelast ontstaat op de begroting van € 700.000 vanaf 2021;  

 Het herfinancieren van de leningen niet mogelijk zou zijn geweest zonder de ontvangen Eneco 
gelden van € 27 miljoen euro; 

 
Spreekt uit dat: 

 De Eneco gelden op indirecte wijze zijn ingezet ter herfinanciering van de leningen, want zonder 
deze middelen was de herfinanciering niet mogelijk; 

 De besparing op de jaarlijkse rentelast van € 700.000,- het directe gevolg is van de ontvangen 
Eneco gelden; 

 Uit de kaderbrief blijkt dat wordt voorgesteld om in de begroting 2021 een overzicht van 
bestedingsdoelen op te nemen; 

 
Draagt het college op: 

 De jaarlijkse besparing op de rentelast van € 700.000,- niet op de begroting te laten staan, maar 
deze toe te voegen aan de Algemene reserve en deze te verwerken in de begroting van 2021 en 
volgende jaren. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
De fractie van OP 
José van der Tak. 


