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De Papendrechtse coalitie wil meer dan een half miljoen euro bezuinigen op subsidies en 

dat hakt er behoorlijk in in het dorp. ,,Als dit doorgaat, gaan we failliet.’’ 

Het was niet bepaald een verrassing dat er harde klappen zouden vallen. Het was al veel 

langer duidelijk dat pijnlijke keuzes onvermijdelijk waren om de dreigende tekorten bij de 

gemeente op te vangen. Er dreigt in 2025 een gat op de begroting van acht miljoen euro als 

er geen maatregelen genomen worden en dus kregen twintig Papendrechtse instellingen 

vorige week te horen dat de coalitiepartijen in hun subsidie gesneden willen gaan snijden 

worden of zelfs helemaal afschaffen. 

Als de plannen van PAB, ChristenUnie en CDA doorgaan moet de bibliotheek in het dorp 

200.000 van de 551.908 euro subsidie inleveren. ,,Echt verschrikkelijk’’, zegt directeur Ankie 

Kesseler van koepelorganisatie Bibliotheek Aan Zet. ,,Wij denken niet dat we van het restant 

kunnen voortbestaan. Daarmee kunnen we niet aan onze wettelijke opdracht voldoen, we 

maken ons daar grote zorgen over.’’ 

Ze heeft geen goed woord over voor het aangekondigde bezuinigingsvoorstel, dat in april 

nog door de gemeenteraad moet. ,,Soms zakt de moed je echt in de schoenen. Er is 

aangetoond dat bibliotheken een belangrijke bijdrage leveren aan tegengaan van 

laaggeletterdheid en dan komt zo’n bericht als dit... Dan moet je het wéér gaan uitleggen. Er 

wordt eigenlijk bezuinigd op een een basisvoorziening voor de inwoners. We snappen ook 

niet goed waar dit vandaan komt. Er is geen onderbouwing.’’ 

De bibliotheek is niet bepaald van plan in een hoekje te gaan zitten huilen. ,,We gaan zeker 

in gesprek met de wethouder hierover’’, klinkt het strijdbaar. 

Dat geluid is ook te horen bij de Stichting Huiskamer, die ieder jaar in de kerstvakantie een 

ijsbaan op de Markt bouwt. De stichting zou 40 mille moeten inleveren en dat is 40 procent 

van de begroting. Zonder die subsidie is het over en sluiten voor de ijsbaan, waar elke keer 

duizenden bezoekers op af komen. ,,Dit is een foute inschatting van burgemeester en 

wethouders, gezien het sociale karakter en de laagdrempeligheid. Dit is één van de weinige 

activiteiten voor alle lagen van de Papendrechtse bevolking’’, zegt voorzitter Harry 

Campenhout. 

Die heeft desondanks tot op zekere hoogte begrip voor de keus. ,,Als je zoveel moet 

bezuinigen, dan snap ik dat je ook kijkt naar feesten en partijen, maar als ik even mijn best 
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doe heb ik zo een paar duizend handtekeningen tegen deze bezuiniging. Als die er door 

komt, moeten we dat geld uit sponsoring halen. Dat wordt door corona sowieso al lastig, 

maar 40 mille extra binnenhalen is helemaal onmogelijk.’’ 

De Stichting Beeldenpark Drechtoevers raakt het volledige subsidiebedrag van 7786 euro 

kwijt als de raad akkoord gaat. En dat is slecht nieuws voor de ‘beeldenboulevard’ met bijna 

dertig beelden aan het Merwehoofd, zegt voorzitter Bas den Hartog: ,,Onderhoud rondom 

en aan de beelden wordt dan onmogelijk om over de plaatsing van nieuwe exemplaren maar 

te zwijgen.’’ 

De beelden zullen dan verdwijnen, voorspelt Den Hartog. Ook hij kondigt aan beroep aan te 

tekenen bij de gemeente. ,,Papendrecht heeft altijd voor een dubbeltje op de eerste rang 

gezeten hiermee. Om dit alles zelf te realiseren zou de gemeente vele tienduizenden euro's 

per jaar kwijt zijn.’’ 

 

Bij RTV Papendrecht al evenmin vrolijke gezichten na het nieuws uit het gemeentehuis. De 

lokale omroep moet per jaar 5000 euro subsidie inleveren. Met precies dat bedrag moet 

ieder jaar een oude schuld bij de gemeente afgelost worden. ,,Dus als dit inderdaad 

doorgaat, dan kunnen we die schuld niet aflossen en dan gaan we ergens in de loop van 

volgend jaar failliet’’, sombert voorzitter Hans Hulswit, die stelt dat de omroep zelf niet in 

staat om meer inkomsten binnen te harken. 

,,We hebben vorig jaar een actie gehad waarbij gratis geadverteerd kon worden, in de hoop 

dat bedrijven dan zouden blijven hangen. Dat deden vijftien bedrijven, maar daarvan is er 

eentje blijven hangen. Als er nu iets kapot gaat, dan hebben we al geen geld om dat te 

vervangen. Het is maar te hopen dat er nog iets te regelen valt met de gemeente.’’ 

Speeltuinvereniging Wip-Wap krijgt eveneens een klap te verwerken en staat ingetekend 

voor een subsidiekorting van 3732 euro. ,,Een significant bedrag’’, vindt voorzitter Michiel 

Durante. ,,En dat terwijl we door corona al een slecht jaar achter de rug hebben. Onder 

meer door minder verhuur van onze clubgebouw waren er minder inkomsten, dus we 

moeten sowieso al inleveren.’’ 



Als de subsidiekorting erdoor komt, heeft dat gevolgen. ,,Dan kunnen we toestellen niet 

vervangen of herstellen, want ruimte om daarvoor te reserveren is er dan niet meer. Op de 

wat langere termijn gaan we daar écht de pijn van voelen. Het is wel zuur dat door de 

overheveling van taken vanuit de rijksoverheid naar de gemeenten een aantal jaren geleden 

deze pijnlijke keuzes nu gemaakt moeten worden.’’ 

Sterk Papendrecht, dat maatschappelijk werk, sociaal raadswerk et cetera verzorgt moet 

anderhalve ton inleveren van de 1,7 miljoen die het ieder jaar ontvangt vanuit het raadhuis. 

,,Natuurlijk gaat dat pijn doen, al staat dat in geen verhouding tot de bezuiniging die de 

bibliotheek treft. Die wordt procentueel veel harder geraakt’’, zegt Anke Verkade van de 

welzijnsorganisatie. 

 

Maatschappelijk geld 

,,We snappen heel goed dat de bomen niet tot in de hemel groeien en dus gaan we in 

samenwerking met de gemeente kijken wat we minder of anders moeten gaan doen. We zijn 

gewend om met maatschappelijk geld om te gaan en het maximale daaruit te halen, maar 

het is nu nog te vroeg om te zeggen wat de gevolgen precies zullen zijn. Globaal scheelt dat 

ongeveer anderhalve fte.’’ 

 


