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Motie vreemd aan de orde van de dag 

Motie Corona-beleid in begrijpelijke financiële taal 
‘de bestemmingsreserve coronacrisis is van ons allemaal‘ 
 
De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare (digitale) vergadering bijeen op 18 februari 2021, 
  
Constaterende dat: 
 de raad in zijn vergadering van 10 december 2020 tijdens de bespreking van de Tweede 

concernrapportage heeft ingestemd met het vormen van de ‘bestemmingsreserve coronacrisis’; 
 deze reserve € 810.000,- groot is en wordt gevormd uit de extra financiële corona 

compensatiepakketten die vanuit de Rijksoverheid zijn ontvangen; 
 onze gemeente ruim € 1,6 mln.  aan compensatiepakketten heeft ontvangen en voor een 

gedetailleerd overzicht van deze ontvangsten en de beoogde bestedingen wordt verwezen naar 
bijlage 1 op pagina 2; 

 
Overwegende dat: 
 de bestemmingsreserve is bedoeld om de financiën van de gemeente te versterken, zodat de 

gemeente door beleid te maken kan bijdragen om de (financiële) gevolgen van de coronacrisis 
voor bijvoorbeeld ondernemers en (gesubsidieerde) instellingen te verlichten; 

 
Spreekt uit dat: 
 de coronacrisis iedereen in de samenleving raakt en daarmee een belangrijk ‘dossier’ is, ook voor 

de komende periode; 
 de raad regelmatig wordt geïnformeerd over de coronacrisis, maar in mindere mate financiële 

informatie heeft ontvangen; 
 met de vorming van de ‘bestemmingsreserve coronacrisis’ het ‘natuurlijke moment’ is 

aangebroken om ook in financiële zin geïnformeerd te worden over de plaatselijke effecten van 
de coronacrisis, zoals de kosten die uit deze reserve worden betaald; 

 
Draagt het college op: 
 de raad per kwartaal te informeren door inzicht te geven in de coronakosten die zijn gemaakt, in 

het bijzonder de kosten die uit de ‘bestemmingsreserve coronacrisis’ zijn betaald; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 

Sophia de Keizer José van der Tak  
fractievoorzitter VVD Raadslid OP  
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BIJLAGE 1: Financieel overzicht corona compensatiepakketten 

De Rijksoverheid heeft in 2020 drie corona compensatiepakketten uitbetaald aan de gemeente. In 

totaal heeft de gemeente Papendrecht ruim € 1,6 mln. ontvangen. De beoogde besteding is als volgt: 

 

 

 

 

 

 

bedragen x € 1,-

Eerste compensatiepakket - stand aanvullende brief juni 2020 435.556        

Tweede compensatiepakket stand sepcirc 2020 713.997        

Derde compensatiepakket stand deccirc 2020 468.719        

totaal 1.618.272    

Eerste compensatiepakket - stand aanvullende brief juni 2020

Lokale culturele voorzieningen 95.153          

Inhaal Jeugd 61.460          

Inhaal Wmo 20.783          

mutatie Participatie 83.787          

Toeristen/parkeerbelasting 78.000          

Eigen bijdrage Wmo 36.355          

Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep 46.885          

mutatie Voorschoolse voorziening peuters 13.133          

totaal 435.556        

Tweede compensatiepakket stand sepcirc 2020

Schrappen opschalings korting 2020 115.940        

Lokale culturele voorzieningen 93.130          

Buurt- en dorpshuizen 26.792          

Vrijwilligers organisaties 13.844          

Toezicht en handhaving 83.645          

mutatie Participatie 46.548          

extra kosten verkiezingen 46.241          

Precario belasting en markt- en evenementenleges 22.852          

Schrappen opschalings korting 2021 265.005        

totaal 713.997        

Derde compensatiepakket stand deccirc 2020

Continuïteit van zorg (COVID 19) 2020 36.019          

Compensatie quarantainekosten 2020 6.305            

Aanvullende pakket re-integratiekosten 2020 36.189          

Gemeentelijk schuldenbeleid 2020 18.289          

Bijzondere bijstand 2020 6.351            

Aanvullende pakket re-integratiekosten 2021 83.230          

Gemeentelijk schuldenbeleid 2021 37.389          

Bijzondere bijstand 2021 12.984          

Impuls re-integratie 2021 44.444          

Cultuurmiddelen 2021 143.101        

Extra kosten verkiezingen 2021 44.419          

totaal 468.719        


