
 

 
 
 
 
 
Aan het College van B&W, 
van de gemeente Papendrecht, 
Markt 22 
3351 PB Papendrecht 
 
 
Papendrecht 7 februari 2022 
Onderwerp Technische vragen met betrekking tot de kosten van het (verdwenen) personeel 

op de fietsenstalling op de Meent 
 
 
Geacht College, 
 
Het personeel op de fietsenstalling was/is in dienst van Drechtwerk (actief). Drechtwerk wordt 
ondersteund door de gemeente Papendrecht. Het gaat om beschutte arbeidsplaatsen voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben niet alleen een nuttige dagbesteding, zij leveren ook 
een dienst en service die door veel Papendrechtse inwoners erg op prijs blijkt te worden gesteld. 
 
Er hebben hierover enkele brieven in de Klaroen gestaan. Daarnaast betekent personeel op de 
fietsenstalling dat er een zekere sociale binding en toezicht is waar veel mensen waarde aan hechten.  
De handtekeningenactie / burgerinitiatief leverde eind december 2021 meer dan 2800 
handtekeningen op van mensen die willen dat het personeel op de fietsenstalling blijft. 
 
Hierbij stellen wij een aantal additionele technische vragen m.b.t. de fietsenstalling op de Meent. De 
gemeente heeft een samenwerking met Drechtwerkactief en betaalt een x-bedrag aan Drechtwerk in 
het kader van het nemen van verantwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. De bijdrage voor Papendrecht wordt voor 2022 geraamd op € 339.000. 
 
Wij voegen onze woordvoering van 2 december jl. hieronder voor u bij. 
 
Woordvoering Onafhankelijk Papendrecht Gemeenteraad 02 december 2021 
Financiën Drechtwerk - Jaarrekening 2020 
Het resultaat van Drechtwerk over 2020 leidt tot een lagere gemeentelijke bijdrage dan 
geprognotiseerd bij de 2e Burap 2020. Het voorstel aan het algemeen bestuur is het effect van de 
vermindering op de verliesbijdrage aan de deelnemende gemeenten uit te keren. Ten opzichte van de 
primaire begroting bedraagt deze vermindering voor alle gemeenten totaal € 2,841 miljoen. Het 
voordelige effect van Papendrecht, zijnde € 193.000 zal worden meegenomen in de eerste 
concernrapportage 2021. 



 

 
Begroting 2022 
De bijdrage voor Papendrecht wordt voor 2022 geraamd op € 339.000. Dit betekent ten opzichte van 
de in de (vorige) meerjarenraming (2021-2024) met een bijdrage van € 409.000 (prijspeil 2022) een 
verlaging van € 70.000. De voordelige effecten van de begroting 2022 zullen worden meegenomen in 
de kaderbrief 2022. Uit de nieuwe meerjarenraming blijkt dat de bijdrage de komende jaren weliswaar 
verder zal stijgen, tot bijna € 416.000 in 2025. In onze eigen meerjarenbegroting is voor de komende 
jaren reeds voldoende met hogere bijdragen rekening gehouden. Naar aanleiding van de nieuwe 
meerjarenraming van Drechtwerk zullen hierop positieve aanpassingen plaats vinden. Deze zullen 
vermeld worden in de kaderbrief en verwerkt worden in de begroting 2022 en verder. 
 
Gelezen het voorstel van het college van 2 november 2021, besluit: 
1. De Tweede Concernrapportage 2021, inclusief reserve mutaties vast te stellen. 
2. Het positieve resultaat van de Programmabegroting 2021 van € 961.000 (stand na Eerste 
Concernrapportage 2021) positief bij te stellen met € 1.092.000 tot een voordelig resultaat van € 
2.053.000. 
3. Het gewijzigd investeringsprogramma 2021 vast te stellen. 
4. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige 
investeringen. 
5. Het resultaat van de Tweede Concernrapportage, ter grootte van € 1.092.000, te storten in de 
bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen. 
 
Woordvoering 
Bij de vaststelling van de Tweede Concernrapportage 2021 bleek het voordelig resultaat uit te komen 
op een bedrag van € 2.053.000, dus meer dan 2 miljoen euro. Uit de begroting Drechtwerk halen wij 
dat de bijdrage van Papendrecht aan Drechtwerk voor 2022 is geraamd op € 339.000. Dit betekent ten 
opzichte van de meerjarenraming (2021-2024) een verlaging van € 70.000. De voordelige effecten van 
de begroting 2022 worden meegenomen in de kaderbrief van 2022. Er is dus ruim voldoende 
financiële ruimte aanwezig om het personeel van de fietsenstalling op de Meent te behouden en hun 
werkzaamheden aldaar te laten voortzetten vanaf 1 januari 2022. 
 
Vanaf 1 januari 2022 is het personeel van de fietsenstalling niet meer werkzaam op de fietsenstalling. 
Volgens onze informatie zijn zij nu in Dordrecht (als invalkracht op de fietsenstalling) aan het werk. 
 
Wij zijn er vanuit gegaan dat zij in Papendrecht aan ander werk geholpen zouden worden. 

 Is dat zo of is dat niet zo? Graag een verduidelijking waar zij nu werkzaam zijn. 

 Wat zijn de kosten van het (camera) toezicht op de fietsenstalling vanaf 1 januari 2022? 
Er zijn kosten gemaakt voor de aanleg van videocamera’s en deze moeten ook worden bediend. 
ICT kosten en salaris personeel bewaking videocamera’s (extra taken) in de parkeergarage. 

 Wat zijn hiervan de (extra) kosten? 
Moet de fietsenstalling in bouwkundige zin nog aangepast worden? 

 Wat zijn hiervan eventueel de kosten? 
De gemeente betaalt jaarlijks een x-bedrag aan Drechtwerk. 

 Hoeveel mensen zijn er nu via Drechtwerkactief in Papendrecht op locaties aan het werk in het 
kader van een beschutte arbeidsplaats? 

 Wordt er gewerkt met een pool van deze mensen en worden zij verdeeld over de gemeenten die 
samenwerken in Drechtwerk? 

 Kan de balans het ene jaar doorslaan naar de denkbeeldige gemeente A en het andere jaar naar 
de denkbeeldige gemeente B? 

 Hoe scoort Papendrecht bij het ‘inbesteden’? Daarmee bedoelen we het verlenen van opdrachten 
aan mensen die via de Drechtsteden / Drechtwerkactief aan het werk zijn? 



 

 Was het doel van het verwijderen van het personeel op de fietsenstalling een bezuiniging? 

 Hoe hoog is het bedrag dat per 1 januari jl. dan feitelijk is c.q. wordt bezuinigd ten opzichte van de 
‘oude’ situatie van 2021? Of is een bezuiniging niet toe te rekenen aan meer of minder personeel? 

 Kunt u een kostenoverzicht maken bij voortzetting van het toezichthoudend personeel op de 
fietsenstalling vanaf 1 maart 2022 in vergelijking tot de nieuwe situatie met de 
videocamerabewaking? 

 Of kunt u inzichtelijk maken hoeveel de gemeente Papendrecht bespaart nu er geen personeel 
meer op de fietsenstalling werkt? 

 
Alvast dank voor de te nemen moeite deze technische vragen te beantwoorden. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Fractie Onafhankelijk Papendrecht 
Ruud Lammers. 


