
Papendrecht, 16 februari 2021

Geacht College en geachte leden van de Gemeenteraad,

Een laatste opmerking gaat over het Cultuurplatform dat in het leven zou worden geroepen en 
waaraan de Stichting Culturele Raad Papendrecht haar volle medewerking zal willen geven

Eind september hebben wij in de aanloop naar de gemeenteraadsvergadering van 12 oktober 
2020 het belang van kunst en cultuur in het algemeen en in Papendrecht in het bijzonder onder 
uw aandacht gebracht. Het doel waar wij ons graag voor willen blijven inzetten.

Wij achten het echter onverstandig en eigenlijk ook moeilijk haalbaar, als dat platform op 
voorhand opgezadeld wordt met de opdracht om voorstellen te ontwikkelen tot wel 30% aan 
bezuinigingen.

In uw toelichting op de noodzaak tot bezuinigen staat dat het een gevolg is van de grote 
tekorten in het sociale domein. Er staat echter ook bij dat nog niet duidelijk is wat het Rijk als 
compensatie daarvan voor de gemeente Papendrecht in petto heeft. Naar onze mening 
bestaat daarmee het grote risico dat Papendrechtse voorzieningen en activiteiten geheel of 
gedeeltelijk moeten stoppen, terwijl dat bij een toekomstige compensatie vanuit het Rijk niet of 
in ieder geval minder noodzakelijk zou zijn geweest. Eenmaal weg is immers altijd weg, zeker 
in het geval van vrgwilligersorganisaties. Daarmee zou veel kennis en ervaring verloren gaan 
En een nieuwe vrijwilligersorganisatie uit het niets opbouwen, lijkt ons ondoenlijk. We 
verwachten dat u vergelijkbare reacties zult krijgen in de gesprekken die u wilt gaan voeren 
met de betrokken organisaties.

Als Culturele Adviesraad (CAR) zijn wij erg geschrokken van de omvang en hoogte van de 
bezuinigingen die nu worden voorgesteld in onze sector Die lijken bijna alle organisaties te 
treffen, die een waardevolle bijdrage leveren aan het culturele leven in Papendrecht.

Als adviesorgaan van het gemeentebestuur horen wij graag, wanneer wij formeel in de 
gelegenheid worden gesteld om onze reactie te geven op de definitieve voorstellen Wij 
vertrouwen er op dat wij als CAR de benodigde tijd krijgen om daarover goed te kunnen 
adviseren en waar nodig ruggespraak te hebben met de getroffen organisaties. Gezien de 
tijdsplanning van uw besluitvorming zou dat betekenen dat wij medio maart die voorstellen 
krijgen, om ons advies uit te brengen. We horen graag als dat anders is.
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We vertrouwen er op u hiermee onze zienswijze voldoende te hebben toegelicht en hopen 
binnenkort een reactie van u te mogen ontvangen.

Ongetwijfeld zal er ook in onze sector nog efficiencywinst te boeken zijn door verdere 
samenwerking en door bijvoorbeeld meer gezamenlijke huisvesting. Door echter aan die 
opdracht direct en op voorhand een grote bezuiniging te verbinden zullen betrokken partijen 
zeer terughoudend zijn om daar hun medewerking aan te verlenen. De slager wordt immers 
ook niet gevraagd om in zijn eigen vlees te snijden. Zeer waarschijnlijk zal dit Platform 
makkelijker met besparingen komen, als die 30% niet als uitgangspunt wordt genomen.

Namens de Culturele Adviesra
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