STAAT VAN FINANCIËN
Cijfers en ontwikkelingen
Korte samenvatting
De gepresenteerde cijfers geven inzicht in de opbouw en beïnvloedbaarheid van de
begroting. Het verloop van de schuld- en reservepositie geeft een beeld van de financiële
positie van de gemeente. De geschetste ontwikkelingen geven een eerste doorkijk in de
ontwikkeling van het begrotingsresultaat en de financiële opgave op termijn.

Concerncontroller Papendrecht – februari 2022

Inhoudsopgave
I.

Inleiding: .............................................................................................................................. 2

II.

De leeswijzer: ....................................................................................................................... 3

III. De cijfers: ............................................................................................................................. 4
III.1

Verloop begrotingsomvang ..................................................................................................... 4

III.2

Baten naar soort ...................................................................................................................... 5

III.3

Lasten naar soort ..................................................................................................................... 6

III.4

Verloop investeringen ............................................................................................................. 7

III.5

Verloop reservepositie ............................................................................................................ 8

III. 6

Verloop schuldpositie .............................................................................................................. 9

IV. Ontwikkelingen................................................................................................................... 10

V

IV.1

Algemene uitkering ............................................................................................................... 10

IV.2

Onroerendzaakbelasting ....................................................................................................... 11

IV.3

Uitbreiding samenwerking gemeente Papendrecht en GKN/Fokker .................................... 11

IV.4

Verbonden partijen ............................................................................................................... 11

IV.5

Personeel en organisatie ....................................................................................................... 13

IV.6

Investeringen ......................................................................................................................... 14

IV.7

Grondexploitaties .................................................................................................................. 16

IV.8

Ombuigingen ......................................................................................................................... 16

IV.9

Verwacht begrotingsresultaat ............................................................................................... 17

Kansen en bedreigingen ...................................................................................................... 18
V.1

Kansen ................................................................................................................................... 18

V.2

Bedreigingen.......................................................................................................................... 19

Staat van Financiën

pag. 1

februari 2022

Staat van Financiën – cijfers en de ontwikkelingen
I.

Inleiding:

Met de Staat van Financiën – cijfers en ontwikkelingen wordt inzicht gegeven in de gemeentelijke
begroting en wordt een inkijk gegeven in de huidige financiële positie van Papendrecht. Dit betreft
een ambtelijke notitie, waarbij bij het opstellen van deze notitie ambtelijke een inschatting is
gemaakt van de belangrijkste ontwikkelingen.
Huidige financiële positie
•
Voor 2022 en 2023 wordt een positief resultaat verwacht van wat vanaf 2024 omslaat in
tekorten, oplopend van circa € 1,6 miljoen in 2024 tot € 4,7 miljoen in 2027.
•
In de begroting 2022 is rekening gehouden met doorgevoerde ombuigingen van € 3,4 miljoen
in 2022 oplopend naar 3,8 miljoen in 2026. Om ook op langere termijn een sluitende begroting
te kunnen presenteren inclusief ruimte voor toekomstige investeringen zijn nog aanvullende
(beleids)maatregelen nodig.
•
Onze reserves zijn voldoende groot om risico's af te dekken. De omvang van de reserves is 2
keer de omvang van ingeschatte risico's.
•
De schuldpositie is groot, maar niet ongezond en loopt terug. Een schuldpositie waar overigens
een groot voorzieningenniveau van hoge kwaliteit tegenover staat.
Enkele aandachtgebieden.
•
De steeds krapper wordende arbeidsmarkt maakt invullen van vacatures steeds lastiger.
(Financiële) beleidsfuncties, vergunningverleners, RO-medewerkers, communicatieadviseurs,
ict-ers zijn amper nog te krijgen. Dit maakt de organisatie kwetsbaar en zet financiën onder
druk.
•
De gemeente staat de komende jaren voor grote opgaven. Denk aan de energietransitie,
verduurzaming en de onderwijshuisvesting voor zowel voortgezet als primair onderwijs. Dit
zijn opgaven waar op dit moment geen budget en/of ambtelijke capaciteit voor beschikbaar is.
•
De gemeente wordt, voor wat betreft de jeugdzorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO), nog steeds geconfronteerd met oplopende kosten. Aanpassing van (Rijks)beleid is
noodzakelijk.
•
Er kunnen, zonder aanpassing van het ruimtelijk beleid, geen uitbreidingslocaties meer worden
ontwikkeld. Het handhaven van het huidige aantal inwoners is van belang voor het (financieel)
draagvlak van het huidige voorzieningenniveau. Het wel of niet realiseren van
inbreidingslocaties is hierdoor een belangrijk thema.
•
Onze begroting is qua omvang nog beperkt beïnvloedbaar. Ongeveer 60% van de begroting zit
"vast" in kapitaallasten, reserves en voorzieningen en in kosten voor uitvoering van
gemeentelijke taken door verbonden partijen. Een groot deel van deze taken betreft dan weer
wettelijke taken in het sociaal domein, zoals inkomensondersteuning, Wet Maatschappelijke
ondersteuning en jeugdzorg. Hierdoor is de financiële flexibiliteit beperkt.
Bovengenoemde aandachtsgebieden vragen om politieke keuzes. Waar worden middelen ingezet?
Welk kwaliteitsniveau streven we na in dienstverlening binnen en buiten?
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II.

De leeswijzer:

Eerst wordt een beeld geschetst van de huidige financiële positie. Dat doen we door grafisch inzicht
te geven in de begroting, reserves en de schuldpositie. Vervolgens geven we inzicht in financiële
ontwikkelingen in de periode tussen de vaststelling van de begroting 2022 en het verschijnen van
deze rapportage, maar ook ontwikkelingen die we de komende jaren verwachten. Deze zijn nog niet
altijd financieel te vertalen, maar geven inzicht in waar kansen en bedreigingen liggen.
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III.

De cijfers:

In dit hoofdstuk geven we inzicht in de opbouw van de begroting en de financiële positie van de
gemeente.

III.1

Verloop begrotingsomvang

De omvang van de begroting fluctueert. De hogere omvang in 2022 heeft te maken met het aflopen
van grondexploitaties (inkomsten en uitgaven vallen grotendeels weg in 2023) en het herschikken
van reserves dat zowel aan de lastenkant (storten in de reserve) en batenkant (onttrekken aan
reserve) terugkomt. Wat verder opvalt is dat vanaf 2024 de lasten hoger zijn dan de baten en vanaf
dat jaar een tekort ontstaat. Voor 2022 wordt een positief resultaat verwacht van € 1,6 miljoen.
Begrotingsjaar 2023 is nagenoeg sluitend en vanaf 2024 worden tekorten verwacht van circa € 1,6
miljoen in 2024 oplopend tot € 4,7 miljoen in 2027.

In de begroting houden we rekening met inflatie. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden
gecorrigeerd voor te verwachten prijsstijgingen. Dat verklaart mede waarom de lasten en baten
jaarlijks toenemen. Zoomen we meer in op de ontwikkeling van baten en lasten. Dan is bij de baten
ook rekening gehouden met een jaarlijkse toename van de ozb. Deze extra inkomsten zijn, in lijn met
het gemeentelijk beleid, gebaseerd op de landelijke toename van de totale lokale lasten in het
voorgaande jaar. Bij de lasten is naast inflatie ook rekening gehouden met volumeontwikkelingen. De
verwachting is dat het aantal inwoners dat gebruik maakt van zorg de komende jaren zal blijven
stijgen. De gemeente wordt hierdoor geconfronteerd met oplopende kosten voor jeugdzorg en de
Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast stijgen door areaaluitbreiding (Land van Matena is
bijna gereed) de kosten voor onderhoud en nemen kapitaallasten jaarlijks toe door vervangings- en
nieuwe investeringen.
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III.2

Baten naar soort

De grootste inkomst die de gemeente ontvangt komt van het rijk en betreft de zogenaamde
algemene uitkering. De omvang van de uitkering is gekoppeld aan rijksuitgaven. Geeft het rijk meer
uit krijgen gemeenten meer, geeft het rijk minder uit wordt de algemene uitkering lager (de
zogenaamde trap op trap af-systematiek). Dit maakt dat gemeenten in belangrijke mate afhankelijk
zijn van het (financiële) rijksbeleid. Eigen inkomsten zijn beperkt tot onroerendezaakbelasting (OZB),
riool- en afvalstoffenheffing en overige leges. Van deze heffingen en leges is het grootste deel daarbij
maximaal kostendekkend (afvalstoffen- en rioolheffing, begraafrechten en overige leges). Hierdoor is
eigenlijk de OZB de enige belasting die kan worden ingezet om tekorten in de begroting op te lossen.
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III.3

Lasten naar soort

Wanneer we kijken naar de onderverdeling van gemeentelijke lasten, valt op dat totaal € 47,3
miljoen wordt besteed aan verbonden partijen, inkomensoverdrachten en sociale uitkeringen. Dat
betreft grotendeels (€ 35,8 miljoen) uitvoeringkosten van het sociaal domein (zie ook
overdrachtsdossier Kompas sociaal Domein). Daarnaast is rekening gehouden met € 5 miljoen aan
afschrijving en € 1,1 miljoen aan rentekosten. Zowel de omvang van de bijdrage verbonden partijen
als de omvang van rente en afschrijving is beperkt direct beïnvloedbaar. Bij verbonden partijen is
besparen mogelijk, maar dat kan vaak alleen met instemming van de andere gemeenten binnen de
samenwerking. De omvang van de rente en afschrijving wordt grotendeels bepaald door
investeringen uit het verleden. Deze lasten zijn naar de toekomst toe alleen te beperken door
geplande investeringen uit te stellen of wanneer technisch mogelijk afschrijvingstermijnen te
verlengen.

De raming voor grondexploitatie en voor reserves en voorzieningen betreft een financieel technische
boeking. Grondexploitaties zijn onderdeel van de begroting maar horen niet bij de dagelijkse
exploitatie van een gemeente. Daarom zijn in de begroting de baten en lasten met een gelijke
omvang opgenomen, zodat het begrotingsresultaat niet wordt beïnvloed. De boeking reserves en
voorzieningen zijn geen "echte" kosten. Dit betreft het boekhoudkundig opzij zetten van budget voor
risico's of toekomstige uitgaven.
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III.4

Verloop investeringen

Naast de reguliere kosten investeert de gemeente ook in haar bezit. Dit betreft investeringen in
vastgoed en inventaris, maar verreweg het grootste deel van de investering wordt gedaan in de
openbare ruimte.

Wanneer we kijken naar het verloop van de investeringen vallen 2022 en 2024 op. De overige jaren is
het investeringsvolume rond de 5 miljoen. De hogere investering in 2022 betreft de vervanging van
de waterbuspontons en de toename in 2024 komt door de geplande vervanging van de kademuur in
de Kooijhaven. Voor een meer gedetailleerd inzicht in waar de komende jaren in wordt geïnvesteerd
wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in de begroting 2022.
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III.5

Verloop reservepositie

Reserves zijn onder te verdelen in algemene reserves en bestemmingsreserves. Bij
bestemmingsreserves ligt zoals de naam al zegt de bestemming vast en is de inzet van deze reserves
gelimiteerd. Algemene reserves zijn nog niet belegd en kunnen ingezet worden ter dekking van
incidentele uitgaven en onder voorwaarden ter afdekking van een meerjarig begrotingstekort.
Daarnaast dient de algemene reserve als buffer ter afdekking van risico's ook wel het
weerstandsvermogen genoemd. Uitgangspunt van de gemeente Papendrecht is dat de reserves qua
omvang minimaal gelijk moeten zijn aan het berekende risico dat de gemeente loopt
(weerstandsratio 1). Alles daarboven is vrij inzetbaar. Voor meer informatie over de reservepositie en
berekende risico's wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting 2022.
Wanneer we kijken naar het verloop van de reserves is duidelijk zichtbaar dat de omvang van
reserves terugloopt. Dit betreft vooral algemene reserves en is het gevolg van verwachte
begrotingstekorten in 2024 en latere jaren uitgaande van ongewijzigd beleid. Er zijn aanvullende
(beleids)maatregelen nodig om de begroting ook meerjarig sluitend te krijgen inclusief ruimte voor
toekomstige investeringen. De omvang is ook in 2027 nog voldoende groot om berekende risico's af
te dekken.
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III. 6

Verloop schuldpositie

Het uitgangspunt is de schulden van de gemeente zo laag mogelijk te krijgen en te houden. De
gemeente kan geld lenen voor specifieke investeringen, om oude leningen af te lossen, om geld uit te
lenen of om te voorkomen dat de gemeente langdurig rood komt te staan. De schuldpositie van de
gemeente loopt, uitgaande van de huidige investeringen en aflossingen, terug van € 60 miljoen in
2022 naar circa € 50 miljoen in 2027. Hiervan heeft bijna 30% betrekking op verstrekte leningen door
de gemeente aan onder andere Rivas, Fabriek Slobbengors CV en Kantoor Industrieweg CV. Deze
leningen worden afgelost, waardoor ook bij deze leningen de omvang terugloopt. Wanneer we de
aangetrokken leningen en verstrekte leningen met elkaar verrekenen ontstaat de netto schuld. Dit
betreft de schuld waarvan de rente ten laste komt van de gemeentelijke begroting. De netto schuld
loopt bij ongewijzigd beleid af van € 43 miljoen in 2022 naar circa € 39 miljoen in 2027. Hiervan heeft
€ 22 miljoen betrekking op de aankoop van gronden die weer in erfpacht zijn uitgegeven. De
bijbehorende jaarlijkse rentekosten worden gedekt uit de erfpachtcanon. Het restant dat overblijft
bepaalt de netto rentelast voor de exploitatie.

Of de schuldpositie van een gemeente gezond is kan berekend worden met ratio's. Dit kan met de
netto schuldquote en de solvabiliteitsratio. Bij de netto schuldquote wordt de totale schuld afgezet
tegen de jaaromzet en bij de solvabiliteitsratio wordt gekeken welk deel van het bezit van de
gemeente wordt bekostigd met eigen vermogen. Met andere woorden hebben we niet te veel
schulden gemaakt om ons huidige voorzieningenniveau te bereiken. Beide ratio's zijn voldoende.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de financiële kengetallen in de paragraaf
weerstandsvermogen in de begroting 2022. In de paragraaf financiering in de begroting 2022 is meer
informatie te vinden over het gemeentelijk beleid, renteontwikkelingen, rente- en kredietrisico's en
over hoe de financieringsfunctie is georganiseerd.
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IV.

Ontwikkelingen

In dit hoofdstuk geven we inzicht in ontwikkelingen die zich na vaststelling van de begroting 2022
hebben voorgedaan en die de komende jaren verwacht worden. Waar mogelijk is een indicatie
gegeven van de daaruit voortkomende financiële gevolgen.

IV.1

Algemene uitkering

In de huidige begroting is geen rekening gehouden met de bijstelling vanuit de septembercirculaire1
van het rijk en de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds. Daarnaast is het op 15
december 2021 gesloten coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie ook van invloed op
de te ontvangen algemene uitkering.
Ontwikkeling Algemene uitkering
Septembercirculaire 2021
Herijking gemeentefonds
Regeerakkoord (geen opschaling 2020 - 2025)
Regeerakkoord (afbouw extra middelen jeugd)
Verwachte bijstelling uitkering rijk

2022
1.760.000
1.760.000

2023
1.490.000
-480.000
700.000
660.000
2.370.000

2024
1.490.000
-640.000
940.000
440.000
2.230.000

2025
1.660.000
-640.000
1.190.000
-340.000
1.870.000

2026
1.660.000
-640.000
-520.000
500.000

2027
1.660.000
-640.000
-540.000
480.000

Septembercirculaire 2021
De septembercirculaire geeft voor de gemeente een positief beeld. Dit wordt vooral veroorzaakt
door toegenomen rijksuitgaven en de daaruit volgende verhoging van het gemeentefonds. Voor
meer inhoudelijke informatie wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief van 4 oktober 2021.
Herijking gemeentefonds
De verdeling van het gemeentefonds is verouderd en aan herverdeling toe. Op basis van de
gemeentelijke uitgaven 2017 is hiertoe een eerste voorstel gedaan door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De huidig voorgestelde herverdeling pakt voor
Papendrecht nadelig uit. We houden vooralsnog rekening met een maximaal nadeel van € 640.000.
Deze voorgestelde herverdeling is recent getoetst op basis van de gemeentelijke uitgaven 2019. Het
belangrijkste doel hiervan was om te bezien of het nieuwe verdeelmodel de ontwikkeling over de tijd
inderdaad goed volgt. Op 12 augustus 2021 hebben de fondsbeheerders de Raad voor het Openbaar
Bestuur (ROB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten over de uitkomsten
geïnformeerd. Zowel de ROB en de VNG hebben inmiddels bij het ministerie aangeven dat uit de
toetst naar voren komt dat de voorgestelde verdeling op onderdelen ongewenste herverdeeleffecten
laat zien en dat aanpassen van de verdeling gewenst is. Hoe het rijk hiermee om zal gaan en de
voorgestelde verdeling gaat aanpassen is nog onduidelijk.
Regeerakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie.
Het coalitieakkoord, met de titel 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst', is op 15
december 2021 door de partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie gepresenteerd. Het lijkt erop dat
het rijksbeleid ruimer wordt met meer geld voor gemeente voor veiligheid, duurzaamheid en het
"coronaproof" maken van onderwijshuisvesting. De verwachting is dat dit deels gebeurt met een
specifiek voor die doelen beschikbare uitkering en dat dit deels in het gemeentefonds wordt
opgenomen. Hoe dit daadwerkelijk financieel voor gemeenten zal uitvallen wordt bij de meicirculaire
2023 pas echt duidelijk. Het rijk zal in 2022 eerst het beleid nog moeten formuleren. Twee
belangrijke onderdelen van dit akkoord kunnen al wel vertaald worden. Dit betreft het opschorten
van de opschalingskorting bedoeld voor het stimuleren van gemeentelijke samenwerking/herindeling
en de extra middelen voor jeugdzorg.
1

Met circulaires geeft het rijk inzicht in de actuele (financiële) gevolgen van het rijksbeleid voor de inkomsten van gemeenten.
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In het akkoord is opgenomen dat gemeenten tot en met 2025 niet voor opschaling gekort worden.
Vanaf 2026 is dit wel weer het geval. Voor jeugdzorg komen definitief extra middelen beschikbaar.
Deze extra rijksbijdrage wordt wel jaarlijks verlaagd. Uitgangspunt hierbij is dat gemeenten
taakstellend de kosten voor jeugdzorg op termijn naar een lager niveau brengen. Hiervoor is
aanpassing van gemeentelijk jeugdbeleid noodzakelijk.

IV.2

Onroerendzaakbelasting

IV.3

Uitbreiding samenwerking gemeente Papendrecht en GKN/Fokker

IV.4

Verbonden partijen

Met de begroting 2022 is gekozen voor financieel perspectief op de langere termijn, met sluitende
begrotingen voor 2022 én 2023. Hiertoe is een groot aantal maatregelen doorgevoerd om kosten te
verlagen en opbrengsten te verhogen. Het verhogen van de lokale lasten met 14,4% is er daar één
van. De lokale lasten zijn nu meer in evenwicht gebracht met het voorzieningenniveau in
Papendrecht. Daarbij is afgesproken dat vanaf 2022 de lokale lasten gebaseerd worden op de
gemiddelde landelijke stijging in het voorgaand jaar plus inflatie. Uit recente publicaties blijkt dat de
gemiddelde landelijke stijging van lokale lasten dit jaar 2,1% is. Wordt dit door vertaald naar 2023 en
latere jaren betekent dit jaarlijks een extra inkomst aan onroerendezaakbelasting van € 160.000 los
van inflatie.

In november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitbreiding van de samenwerking van
de gemeente met GKN/Fokker. Fokker wil in Papendrecht een locatie met een robuuste toekomst
maken en gaat hiertoe bedrijfshallen uitbreiden. Op het gebied van werkgelegenheid betekent dit
behoud van bestaande werkgelegenheid en de komst van nieuwe banen. Dit nog los van de
verwachte indirecte werkgelegenheid op de nieuwe arbeidsplaatsen (toeleveranciers,
dienstverleners, detacheerders en winkeliers). Er worden nieuwe banen met bestaanszekerheid
gecreëerd voor een nieuwe doelgroep en met de komst van de campus wordt verbinding gemaakt
tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Onderdeel van de afspraken is dat, net als bij de bestaande
samenwerking, de gemeente een deel van de financiering van de uitbreiding voor haar rekening
neemt. Uiteraard onder het stellen van voldoende zekerheden. Daarnaast zijn afspraken gemaakt
over verlenging van de erfpachtperiode. Deze afspraken hebben, door gehanteerde risico-opslagen
en het rendement op ingebracht vermogen een positief effect voor de gemeentebegroting. In 2022
en 2023, rekening houdend met gemeentelijke kosten, een netto resultaat van € 100.000. Vanaf
2024 wordt een resultaat verwacht van per saldo € 370.000 aflopend naar € 310.000 in 2027. Op de
langere termijn (tussen de 10 en 15 jaar) zal dit door uitkering van rendement weer toenemen.
Een groot deel van de gemeentelijke taken wordt uitgevoerd door zogenaamde verbonden partijen.
Zo coördineert bijvoorbeeld de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid voor de gemeente de
brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen en wordt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) ingezet voor de
uitvoering van gemeentelijke taken op het terrein van vergunningverlening en handhaving en
toezicht op het gebied milieu. Verbonden partijen hebben een eigen Planning en Controlcyclus en
stellen een eigen begroting en jaarrekening samen. Gedurende het jaar wordt gerapporteerd met
bestuursrapportages op vaste momenten en indien nodig tussentijds.
Servicegemeente Dordrecht
De samenwerking in de regio Drechtsteden is per 1 januari 2022 veranderd. De ondersteuning in de
bedrijfsvoeringtaken, gemeentebelastingen (GBD) en het onderzoekscentrum (OCD) wordt per die
datum verzorgd door de servicegemeente Dordrecht.
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Alle gemeenten maken afzonderlijk afspraken met Dordrecht over het niveau van dienstverlening
met bijbehorend kostenplaatje. In de laatste Drechtraad van december 2021 zijn nog besluiten
genomen die van invloed zijn op de gemeentelijke bijdragen. De bijdrage GBD/OCD wordt verhoogd
voor stijgende loonkosten en de kosten van het datacenter. Daarnaast gaan de Drechtsteden
gemeenten gezamenlijk investeren in informatiebeveiliging en wordt daarvoor de capaciteit bij de
servicegemeente uitgebreid. Vanaf 2022 stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 80.000.
GR Sociaal
De Sociale Dienst Drechtsteden gaat zelfstandig door in de gemeenschappelijke regeling, waarbij het
uitgangspunt is dat beleidsmatig gemeenten meer eigen beleid kunnen voeren (maatwerk). 2022
staat vooral in het teken van organiseren en wennen aan de nieuwe vorm van samenwerken. Wat
daadwerkelijk de impact zal zijn op de gemeentelijke organisatie is nu niet duidelijk. De verwachting
is dat de beleidsvorming voor de GR Sociaal lokaal meer tijd zal vragen.
GR Dienst gezondheid & Jeugd
De gemeenschappelijke regeling Dienst gezondheid en jeugd bestaat uit verschillende onderdelen. In
onderstaand organogram is dit weergegeven.

De kosten voor jeugdzorg lopen op. De tot nu toe ontvangen rijksmiddelen zijn hierdoor niet meer
toereikend. Dit is door het rijk onderkend en daarom zijn er, bovenop een eerder toegekende
verhoging, in het coalitieakkoord extra rijksmiddelen toegezegd (zie ook toelichting algemene
uitkering). In de begroting 2022 zijn, omdat niet duidelijk was met hoeveel de kosten voor jeugdzorg
zouden stijgen, de extra rijksmiddelen (€ 940.000) apart gezet op een zogenaamde stelpost.
Wanneer zich dan tegenvallers (toenemende kosten) voordoen kunnen deze vanuit deze stelpost
bekostigd worden. Nu op basis het coalitieakkoord de rijksbijdrage wijzigt wordt deze stelpost hierop
aangepast. In 2023 en 2024 wordt deze verhoogd met respectievelijk € 660.000 en € 440.000 en
vanaf 2025 wordt de stelpost verlaagd € 340.000 oplopend naar € 540.000 vanaf 2027.
Verloop stelpost extra middelen jeugd
Stelpost begroting 2022
Coalitieakkoord (middelen jeugd)
Geactualiseerde stelpost jeugd
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2023
940.000
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2024
940.000
440.000
1.380.000

2025
940.000
-340.000
600.000

2026
940.000
-520.000
420.000

2027
940.000
-540.000
400.000
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Omgevingsdienst Zuid-Holland zuid
Op dit moment is er geen aanleiding om de OZHZ-cijfers bij te stellen. Ontwikkelingen op het gebied
van de Energieagenda, overgang van bodemtaken van provincie naar gemeenten, uitvoering van de
Wet basisregistratie ondergrond en Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen moeten nog verder
(financieel) uitgewerkt worden. Wel is de verwachting dat door oplopende inflatie en de nieuwe cao
kosten zullen gaan stijgen.
Veiligheidsregio Zuid-Holland zuid
De begroting van de veiligheidsregio staat onderdruk. De jaarlijkse inwonerbijdrage is niet meer
toereikend om huidige en toekomstige taken uit te voeren. Dit wordt vooral veroorzaakt door loonen prijsstijging, stijgende ICT kosten door meer thuiswerken, eisen aan beveiliging en het vervallen
van de jaarlijkse bijdrage van de regio Midden- en West-Brabant aan de exploitatie van de blusboot.
Vanaf 2023 is sprake van een structureel tekort van € 1,6 miljoen. Dit tekort kan ondanks
bezuinigingen in afgelopen jaren niet meer binnen de begroting van de veiligheidsregio worden
opgevangen. Onze inwonerbijdrage stijgt hierdoor vanaf 2023 met € 103.000.
Overige verbonden partijen
Naast de hierboven genoemde verbonden partijen neemt de gemeente ook nog deel in de
gemeenschappelijke regelingen Sociale werkvoorziening Drechtwerk en Bureau Openbare Verlichting
Lek-Merwede. Gemeente Papendrecht is tevens aandeelhouder van Stedin groep N.V., Bank
Nederlandse Gemeenten N.V., Oasen N.V., Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer B.V.,
Recreatie en Cultuur holding B.V. en de Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden. Voor meer
informatie over de verbonden partijen van de gemeente Papendrecht wordt verwezen naar de
paragraaf Verbonden partijen in de begroting 2022. De wijze waarop wij omgaan met de sturing van
verbonden partijen is opgenomen in de Nota verbonden partijen 2017.

IV.5

Personeel en organisatie

Jaarlijks wordt ongeveer € 15 miljoen uitgegeven aan personele inzet en externe ondersteuning.
Hiervan betreft € 13,7 miljoen eigen personeel.
Arbeidsmarkt
De steeds krapper wordende arbeidsmarkt maakt invullen van vacatures steeds lastiger. Dit is
zichtbaar bij het bedrijfsleven, maar ook zeker binnen de overheid. Bij vakgebieden waar regelgeving
wijzigt en/of taken intensiever worden vissen alle gemeenten in dezelfde vijver en adviesbureaus
vissen even hard mee.
Met de invoering van de omgevingswet, de Wet Kwaliteitsborging (zie overdrachtsdossier), de
landelijke inzet op verduurzaming en de energietransitie is de vraag naar vergunningverleners en ROmedewerkers flink toegenomen. Invullen van vacatures, zelfs met tijdelijk ingehuurd personeel, is erg
lastig. Daarnaast zien wij een aanzienlijke stijging van de uurtarieven van inhuurkrachten ontstaan
door deze schaarste. Bij financiële (beleids)functies werden gemeenten al geconfronteerd met
vergrijzing en daar komt de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording nu bovenop. Niet de
accountant, maar de het college zal een verklaring af gaan geven of rechtmatig is gehandeld.
Hierdoor verschuiven werkzaamheden van de accountant naar team Financiën en de
concerncontroller. Ook hier is geschikt personeel schaars. Dit geldt natuurlijk ook voor ict- en
juridisch personeel met de eisen rond privacy, informatieveiligheid, inzet op ondermijning en de Wet
open overheid die per 1 mei 2022 in werking treedt. Binnen het sociaal domein neemt de
gemeentelijke inzet ook toe. Dit komt door de toename van de vraag naar zorg en ondersteuning
door onder andere de vergrijzing, maar ook door de inzet die jeugdzorg vraagt.
Staat van Financiën
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Het takenpakket van de gemeente wordt groter. Een gemeente met de omvang van Papendrecht is
te klein om alles zelf optimaal in te vullen. Regionale samenwerking is dan noodzakelijk en in het
verleden ook effectief gebleken. Doordat een groot deel van de bedrijfsvoeringsactiviteiten is
ondergebracht bij de servicegemeente en tussen regiogemeenten al wordt samengewerkt is
(tijdelijke) collegiale ondersteuning of gezamenlijk invullen wel vaak mogelijk. Neemt niet weg dat we
op deze organisatieonderdelen kwetsbaar zijn. Financiële beleidsfuncties, communicatieadviseurs,
ict-ers zijn amper nog te krijgen. Voor meer informatie over personeel en organisatie wordt
verwezen naar de Staat van de Organisatie.
Nieuwe CAO
Eind 2021 hebben de werkgevers en vakbonden bereikt voor een cao voor 2022 en 2023. De
salarissen stijgen per 1 december 2021 met 1,5% en per 1 april 2022 met 2,4%. Hiernaast ontvangen
alle gemeentelijke medewerkers een corona-onkostenvergoeding van € 300 en een eenmalige
uitkering van € 900. Medewerkers die volgens afspraak thuis werken, ontvangen in 2022 een
vergoeding van € 2 netto per dag en vanaf 1 januari 2022 ontvangt elke medewerker in de
gemeentelijke sector een salaris van minimaal € 14 per uur. In de begroting 2022 is een stelpost
opgenomen voor de verwachte financiële gevolgen van de nieuwe cao. De loonsverhoging in het
principeakkoord is hoger dan verwacht. Voor 2022 wordt een nadeel verwacht van € 130.000
oplopend naar € 200.000 2025. Vanaf 2026 is een nadeel berekend van € 100.000.

IV.6

Investeringen

Op het investeringsprogramma 2022 – 2027 staan, zoals hiervoor aangegeven, veel
(vervangings)investeringen in de openbare ruimte en voor onderhoud van vastgoed. Hierbij is nog
geen rekening gehouden met gemeentelijke ambities op het gebied van verduurzaming (onder
andere vastgoed), klimaatadaptatie en energietransitie.
Nationaal Klimaatakkoord
De VNG heeft in 2019 ingestemd met de uitvoering van het Nationaal Klimaatakkoord met als
randvoorwaarden:
De energietransitie is haalbaar en betaalbaar voor de samenleving;
Gemeenten krijgen de juiste bevoegdheden om hun regierol te kunnen uitvoeren;
Gemeenten krijgen een vergoeding voor de toename in uitvoeringslasten.
Onderzocht is of gemeenten voldoende middelen hebben voor uitvoering van het klimaatakkoord.
Uit onderzoek van Andersson Elffers Felix (AEF) 2 blijkt dat gemeenten onvoldoende middelen
hebben het klimaatakkoord uit te voeren. Het ROB bevestigt dit3 en adviseert het Rijk op basis van de
uitkomsten van het onderzoek deze conclusie over te nemen en aanvullende middelen beschikbaar
te stellen als een specifieke uitkering in het gemeentefonds.
De komende tijd zal beter in beeld worden gebracht wat lokaal en regionaal nodig is om de ambities
te realiseren. Er wordt gekeken naar welke activiteiten in de komende jaren geïntensiveerd moeten
worden of welke activiteiten nu nog niet uitgevoerd worden, maar in de nabije toekomst wel. Juist
daarom gaan we pas over tot het nemen van structurele maatregelen en investeringen zodra hier
ook voldoende Rijksmiddelen tegenover staan.

2

Rapport 'Uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor decentrale overheden in 2022 – 2030' (september 2020).

3

Rapport 'Van Parijs naar praktijk' (januari 2021).
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Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Het gemeentelijke vastgoed voldoet niet volledig aan de nieuwe eisen van duurzaamheid. Te nemen
maatregelen worden betrokken bij nieuw op te stellen meerjarige onderhoudsplannen. De impact op
de werkzaamheden en de consequenties kunnen groot zijn. Dit alles staat los van de al opgenomen
werkbudgetten in de reguliere begroting. Daarom zal aan de verduurzamingsopgave een eigen
investeringsprogramma en financiering gekoppeld moeten worden.
Klimaatadaptatie
Het klimaat verandert en daar zullen we ons op moeten aanpassen. Bij nieuwe reconstructies
worden waar mogelijk maatregelen getroffen die daaraan bijdragen (klimaat adaptieve
maatregelen). Denk aan waterberging, voorkomen van droogte- en hittestress. Met echt grote
investeringen in klimaatadaptatie is geen rekening gehouden. Denk aan het verzwaren van dijken. DIt
is aan het waterschap, maar aanpassing van dijken zal altijd vragen om gemeentelijke investeringen
in de omliggende openbare ruimte. Het is vooral zaak om werkzaamheden slim te combineren om
kosten te beperken.
Hoogspanningsleidingen
Ondergronds brengen van de hoogspanningskabels binnen Papendrecht is momenteel niet aan de
orde. De gemeentelijke bijdrage is berekend op € 6 miljoen. De provincie Zuid-Holland heeft, naar
aanleiding van een gemeentelijk verzoek, laten weten niet te zullen bijdragen in deze kosten. Gezien
de financiële positie van de gemeente is als uitgangspunt genomen dat wanneer door TenneT
onderhoud aan hoogspanningskabels moet plaatsvinden of wanneer bij nieuwe ontwikkelingen
hoogspanning een rol speelt de gemeente op dat moment de afweging tot eventuele verkabeling zal
maken. Hierbij wordt samenwerking gezocht met stakeholders zoals TenneT. Het onderwerp
hoogspanning zal vanzelf weer op de agenda komen wanneer het nodig is voor de energietransitie of
wanneer er toch een bijdrage van de provincie komt. Voorlopig kunnen we als gemeente hier weinig
in sturen.
Afvalinzameling (overdrachtsdossier)
Met het invoeren van omgekeerd restafval met diftar wordt beoogd zo goed mogelijk te komen tot
de landelijke doelstelling 100 kg restafval per inwoner en 75 % hergebruik van het afval. In 2022
wordt voor de invoering een uitvoeringsplan opgesteld. De verwachting is dat eind 2023 invoering is
afgerond. Afvalstoffenheffing wordt geheven ter dekking van de kosten voor het inzamelen en
verwerken van huishoudelijk afval. Uitgangspunt is dat de opbrengst niet hoger mag zijn dan de
kosten voor inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. In de begroting 2022 is nog geen
investeringskrediet opgenomen voor de realisatie van ondergrondse containers. De bijbehorende
kapitaallasten worden betrokken bij de tariefstelling voor 2023. Het effect op de tarieven is op dit
moment nog niet duidelijk.
Integraal huisvestingsplan 2023 – 2032 Primair onderwijs
De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van de huisvesting van, zowel primair als
voortgezet onderwijs. De schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs (VO-scholen) zijn aan
vervanging toe en ook het Integraal huisvestingsplan voor het basisonderwijs loopt af in 2022. Een
nieuw huisvestingsplan voor de periode 2023 – 2032 wordt in 2022 uitgewerkt. Verbetering van het
binnenklimaat zal, gezien de ervaringen met de huidige COVID-pandemie, daarbij worden betrokken.
Met eventuele kosten voor onderhoud of vervangende nieuwbouw is, in afwachting op het nieuwe
huisvestingsplan, in de begroting geen rekening gehouden.

Staat van Financiën

pag. 15

februari 2022

Toekomstige huisvesting VO-scholen
De afgelopen collegeperiode is de toekomstige huisvesting van de VO-scholen meerdere keren
besproken in raadscommissies en raadsvergaderingen. De investeringen die moeten worden
gepleegd in de nieuwbouw van de VO-scholen zijn dermate groot (tussen € 90 mln. en € 100 mln.)
dat dit binnen de reguliere begroting niet is op te lossen. De bekostiging van de toekomstige
huisvesting van VO-scholen vraagt daarom om een separaat afwegingstraject en het zoeken naar
alternatieve dekkingsmogelijkheden. Op basis van het besluit in november 2021 is een voorlopig
dekkingsplan uitgewerkt, waarbij fasering, geplande ontwikkelingen en toekomstige
bestedingsruimte zijn meegenomen. Ook is een alternatief onderzocht waarbij alleen nieuwbouw
van de locatie Keijzerweg aan de orde is en realisatie binnen de jaarlijkse rijksbijdrage uitgangspunt
is. Beide uitwerkingen zijn opgenomen in een raadsinformatiebrief die in februari 2022 aan de raad is
aangeboden.

IV.7

Grondexploitaties

Binnen Papendrecht zijn op dit moment twee locaties waar de gemeente zelf nog grond exploiteert.
Dat is het centrumplan en Land van Matena. Bij land van Matena zijn bijna alle kavels verkocht.
Nadat de openbare ruimte is ingericht wordt de grondexploitatie gesloten. De verwachting is dat dit
in 2023 zal zijn. Bij het centrum spelen nog twee locaties. De herontwikkeling aan de PC Hooftlaan,
waarvan de stedenbouwkundige randvoorwaarden in de raadvergadering van 15 april 2021 zijn
vastgesteld, en de herontwikkeling Veerpromenade, waarvoor de stedenbouwkundige
randvoorwaarden op 4 november 2021 zijn vastgesteld. De verwachting is dat beide locaties in 2023
zijn afgerond (zie ook het overdrachtsdossier Veerpromenade en PC Hooftlaan). Voor meer
informatie over gemeentelijke grondbeleid en grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf
Grondbeleid in de begroting 2022 en de nota Grondbeleid Papendrecht.
Het huidige woningbouwbeleid is gebaseerd op de regionale groeiagenda en geeft aan dat tot 2030
400 woningen gebouwd moeten worden voor de autonome groei en 200 woningen extra gezien de
ambitie/woningopgave uit de groeiagenda. Met het besluit om niet te bouwen in groene ruimten
(parken) en de Vriesenpolder (locatie boven de A15) zal dit hoofdzakelijk binnenstedelijk gerealiseerd
moeten worden. De gefaseerde herontwikkeling van Kraaijhoek door en samen met Woonkracht10,
maar ook de herontwikkeling op de hoek Veerweg- Vondellaan zijn hier voorbeelden van.

IV.8

Ombuigingen

In de begroting 2022 is rekening gehouden met doorgevoerde ombuigingen van € 3,4 miljoen in 2022
oplopend naar 3,8 miljoen in 2026. Dit betreft na, de reeds doorgevoerde ombuiging in de begroting
2021, de tweede stap in het toekomstbestendig maken van Papendrecht en financieel perspectief te
bieden aan onze samenleving. In de Kaderbrief 2022 – 2026 zijn hiervoor 90 ombuigingsvoorstellen
uitgewerkt en is met de vertaling daarvan in een basis-, basis+ en basis++ variant door het college
een eerste voorkeur gedeeld. De uiteindelijk gekozen ombuigingen zijn in de begroting 2022
verwerkt. In 2022 zijn ook twee businesscases uitgewerkt. De businesscase Fietsparkeren is inmiddels
met de opening van de overdekte fietsenstalling uitgevoerd en de businesscase lokale lasten is
betrokken bij de bepaling van de belastingtarieven voor 2022. In 2022 worden nog twee
businesscases verder uitgewerkt. Dit betreft de businesscase Cultuurplatform en de businesscase
Ruimte en bouwen. De kaderbrief en de uitwerking van onderliggende ombuigingsvoorstellen zijn
terug te vinden bij de raadstukken van 8 juli 2021.
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IV.9

Verwacht begrotingsresultaat

Wanneer we het begrotingsresultaat corrigeren voor de bovenstaande ontwikkelingen waarvan de
financiële impact al concreet gemaakt kon worden ontstaat onderstaand beeld. Hierbij de absolute
disclaimer dat dit een momentopname betreft en zeker niet een eindtotaal.
Verloop resultaat 2022 - 2027
Structureel begrotingsresultaat

2022
1.620.000

Ontwikkelingen
Algemene uitkering
Onroerendzaakbelasting
Samenwerking GKN/Fokker
Verbonden partijen
Personeel
Verwacht resultaat (+/+ = voordeel)

1.760.000
100.000
-80.000
-130.000
3.270.000

2023
2024
2025
2026
2027
30.000 -1.560.000 -2.950.000 -4.100.000 -4.100.000
2.370.000
160.000
100.000
-840.000
-140.000
1.680.000

2.230.000
320.000
370.000
-620.000
-170.000
570.000

1.870.000
500.000
480.000
480.000
640.000
800.000
370.000
350.000
330.000
160.000
340.000
360.000
-200.000
-100.000
-100.000
-270.000 -2.370.000 -2.230.000

Op basis van de huidige uitgangspunten en beschikbare informatie zien we het verwachte
begrotingstekort dalen in omvang en schuiven in de tijd. Waar eerst een tekort werd verwacht in
2024 ontstaat dit lagere tekort nu vanaf 2025. Oorzaak is vooral de hogere bijdrage vanuit het rijk,
waar overigens ook deels, als het gaat om de jeugdzorg (in de reeks verbonden partijen), ook
uitgaven tegenover staan. Daarnaast speelt de inkomst uit de uitbreiding van de samenwerking met
GKN/Fokker en het lokale belastingbeleid (jaarlijks verhogen op basis van het landelijk gemiddelde)
een rol. Oplopende prijzen (Verbonden partijen) en nieuwe cao afspraken dempen dit voordeel
weer.
Om ook op langere termijn een sluitende begroting met ruimte voor toekomstige investeringen en
ambities te kunnen presenteren blijven aanvullende (beleids)maatregelen nodig. De grote
afhankelijkheid van het rijksbeleid (denk aan de trap op trap af-systematiek, maar ook het huidige
rijksbeleid rondom het inkomensonafhankelijke abonnementstarief WMO) maakt dit niet makkelijk.
We ontkomen er, wanneer het rijk het beleid niet grondig herziet, niet aan om ook de komende jaren
te onderzoeken waar en op welke manier gemeentelijke uitgaven beperkt kunnen worden en
inkomsten verhoogd. Gebruikmaken en inzetten van eerdergenoemde basis+- en basis++-variant kan
hier aan bijdragen.
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V

Kansen en bedreigingen

V.1

Kansen

Rijksbeleid
Momenteel hebben gemeenten onvoldoende bevoegdheden en middelen om gemeentelijke taken
goed te organiseren en te bekostigen. Gemeenten hebben hierdoor te weinig mogelijkheden om zelf
beleidskeuzes te maken. Om de slagkracht van gemeenten te borgen en financiële problemen te
voorkomen moet de balans worden hersteld. Dit blijkt ook uit recente rapporten en adviezen4. Het
kabinet erkent dit en wil ook komen tot een structurele oplossing, zodat gemeenten echt kunnen
bijdrage aan maatschappelijke opgaven.
Regiodeal/Groeiagenda (overdrachtsdossier)
Het nieuwe kabinet wil de regiodeals continueren. Dit geeft kansen voor de regio Drechtsteden,
maar ook zeker voor de gemeente Papendrecht. Er zal goed gekeken moeten worden of plannen
passen in de doelstellingen van het rijk en het rijk dan kan bijdragen in de realisatie ervan. Dit geld
uiteraard ook voor de middelen die beschikbaar zijn vanuit de regionale groeiagenda. Denk hierbij
aan wonen, de arbeidsmarkt en de verbetering van de mobiliteit. Dit zijn allemaal onderwerpen die,
ook gezien de extra werkgelegenheid die ontstaat door de uitgebreide samenwerking met
GKN/Fokker, voor Papendrecht relevant zijn.
Huisvesting bibliotheek (overdrachtsdossier)
Één van de ombuigingsvoorstellen is de inhuizing van de bibliotheek in het gemeentehuis. Dit geeft
voor zowel de gemeente als de bibliotheek de kans om op onderdelen meer samen te werken. Dit
kan op het gebied van bedrijfsvoering, maar ook zeker beleidsmatig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de
inzet op het verkleinen van de groep niet of minder digitaal vaardige inwoners. Bibliotheken krijgen
hiervoor extra middelen van het rijk en de gemeente kan, gezien de positieve ervaringen in 2021 met
het loket "coronatoegangsbewijzen" hieraan bijdragen en meehelpen. Dit zal de dienstverlening van
zowel de bibliotheek als die van de gemeente verder verbeteren.
Kaders voor boekwaardes en afschrijving gebouwen
Bezittingen van de gemeente worden jaarlijks afgeschreven. De termijn waarover dit gebeurd is
gebaseerd op de technische levensduur en vastgelegd in de Financiële verordening 2022. De wijze
waarop we afschrijven (afschijvingsmethode) staat in de Nota waarderen en afschrijven 2019. Vooral
bij vastgoed zien we verschil tussen de afschrijvingstermijn en de echte levensduur. Goed voorbeeld
hiervan zijn de VO-scholen. Deze scholen zijn in de jaren 1960 tot 1974 gerealiseerd en staan er nog
steeds, maar zijn wel in 40 jaar afgeschreven. In 2022 worden de afschrijvingstermijnen onder de
loep genomen en volgt een nieuwe nota waarderen en afschrijven.

4

Rapport 'Roeien met te korte riemen' van Berenschot in opdracht van de Provincie Zuid-Holland (3 maart
2021) en 'Rust Reinheid Regelmaat' over bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Rijk en decentrale
overheden van het ROB (11 maart 2021).

Staat van Financiën

pag. 18

februari 2022

V.2

Bedreigingen

Regeerakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie.
Zoals eerder aangegeven is de verwachting dat er op basis van het coalitieakkoord 'Omzien naar
elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' extra middelen naar gemeenten komen. Dit betreft vooral
2022 tot en met 2025. Vanaf 2026 en latere jaren is de toename beperkt. Dit akkoord biedt dus geen
structurele oplossing. Daarnaast zien we dat het rijk ook het gemeentefonds verlaagd om vervolgens
dit budget beschikbaar stellen in de vorm van een specifieke uitkering. Alleen onder bepaalde
voorwaarden kom je als gemeente hiervoor in aanmerking. Een voorbeeld hiervan is de specifieke
uitkering wonen. Wanneer we als gemeente geen projecten hebben die voldoen aan de
voorwaarden, worden we als gemeente in de algemene uitkering gekort en zien we deze middelen
niet meer terug. Bij de meicirculaire 2023 zal dit naar verwachting zichtbaar worden.
DG&J (geactualiseerde begroting 2022 SOJ)
De begroting van de Soj wordt jaarlijks geactualiseerd. De verwachting is dat, ook gezien de
landelijke ontwikkelingen, de kosten voor de deelnemende gemeenten ten opzichte van 2022 zullen
toenemen door loon- en prijsstijging, nieuwe aanbestedingen en het effect van Covid-19 op de vraag
naar zorg. Daarnaast zal ook de invoering van het woonplaatsbeginsel, waarbij de gemeente waar de
cliënt woont bepalend wordt voor de bekostiging en niet meer waar de behandeling plaatsvindt,
zorgen voor een verschuiving van zorgkosten tussen gemeenten.
Implementatie Wet Kwaliteitsborging (overdrachtsdossier)
Het doel van de Wet kwaliteitsborging is de bouwtechnische kwaliteit van bouwwerken te
verbeteren en beter vast te leggen hoe wordt voldaan aan het Bouwbesluit. Om dit te borgen
worden private kwaliteitsborgers ingezet. De gemeente controleert op haar beurt procesgericht de
kwaliteitsborger en of voldoende is vastgelegd dat aan de bouwtechnische eisen wordt voldaan.
Doordat de bouwtechnische toets, voorlopig nog niet voor alle bouwwerken, bij kwaliteitsborgers
wordt ondergebracht, zal sprake zijn van minder toetsing door de gemeente, wat resulteert in
vermindering van legesinkomsten. Een ander risico is de krappe arbeidsmarkt wat invullen van
vacatures voor bouwplantoetsers bemoeilijkt.
Businesscase Cultuurplatform (overdrachtsdossier)
Onderzocht wordt of we een platform kunnen inrichten waarin (vertegenwoordigers van) culturele
partijen in Papendrecht hun aanbod vormgeven en waar vanuit een gezamenlijke visie het aanbod op
elkaar wordt afgestemd. De verwachting is dat de kwaliteit van het aanbod hierdoor beter wordt
tegen lagere kosten. In de begroting 2022 is vanaf 2023 rekening gehouden met een bezuiniging van
€ 50.000 oplopend naar € 75.000 vanaf 2025. Of dit al vanaf 2023 volledig gehaald wordt is
afhankelijk van de voortgang en uitkomst van de businesscase. De subsidieverordening en de eisen
van redelijke termijn voor afbouw van subsidies zullen hierop van invloed zijn.
Langer Zelfstandig thuis wonen (overdrachtsdossier)
We willen als gemeente ouderen helpen om in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden
en een goede kwaliteit van leven te behouden. Dat vraagt om voldoende geschikte woningen en om
voldoende goede zorg en ondersteuning. De krapte op zowel de woningmarkt als de arbeidsmarkt en
de beperkte mate van gemeentelijke invloed op externe partijen maakt dit een ingewikkelde opgave.
Daarnaast is de financiële uitvoerbaarheid, ook gelet toename van het aantal ouderen en ook dat
mensen steeds ouder worden, een punt van aandacht. Ook omdat de Rijksmiddelen nu niet altijd
voldoende zijn. De kans bestaat dat daardoor in de toekomst (WMO)voorzieningen onder druk
komen te staan.
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Ondermijning en weerbaar bestuur (overdrachtsdossier)
Ondermijning betreft hinderlijk/intimiderend gedrag, waarbij de grens tussen de bovenwereld,
waaronder het openbaar bestuur, en de onderwereld vervagen. Het gaat om crimineel handelen dat
de potentie heeft om sluipenderwijs een zodanige sociale en economische invloed te ontwikkelen,
dat het de fundamenten van de rechtsstaat kan ondermijnen en daarmee ook de veiligheid en
integriteit van de samenleving. De aanpak van ondermijnende criminaliteit is niet langer alleen een
taak van de politie en het Openbaar Ministerie. Van gemeenten wordt ook een bijdrage gevraagd.
We zijn in 2020 gestart met een pilot 'aanpak ondermijning' waarvoor de raad incidenteel budget
beschikbaar heeft gesteld. Deze pilot loopt af in 2022. Het rijk gaat hiervoor extra middelen
beschikbaar stellen. Niet duidelijk is of deze rijksmiddelen voldoende zijn. In de begroting 2022 is
vanaf 2023 geen rekening gehouden met de kosten van ondermijning.
ICT verandert/Informatiemanagement (overdrachtsdossier)
ICT verandert is een regionaal project dat inmiddels al enkele jaren loopt. Ingezet wordt op het
versterken van informatiemanagement bij gemeenten, de invoering van Microsoft 365 en het beheer
en van applicaties op afstand, waarbij softwaretoepassingen via internet worden aangeleverd, dus
als service (Software-as-a-Service (SaaS)). De verwachting is dat door Saas ICT lasten lager worden. In
de begroting is vanaf 2023 rekening gehouden met een lagere bijdrage van € 162.000 per jaar. Of dit
ook daadwerkelijk gehaald kan worden is de vraag en daarmee een risico. Dit geldt ook voor de
huidig beschikbare capaciteit in combinatie met de krappe arbeidsmarkt.
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