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Geachte heer/mevrouw,
Het is een goed gebruik om tegen het einde van de collegeperiode – de verkiezingen staan immers
voor de deur – terug te kijken naar hoe het college de opdracht van de coalitie, verwoord in een
coalitieakkoord en vertaald naar een collegeactieprogramma, heeft opgepakt.
De intentie van het college is gericht op maximale inzet om de elementen uit het
collegeactieprogramma in gang te zetten. Uiteraard zijn er gedurende een collegeperiode altijd
interveniërende variabelen die zowel voor de gemeenteraad als het college lastig zijn. Dit kunnen
ook variabelen zijn die uitvoering van het collegeactieprogramma beperken of de uitvoering
beïnvloeden.
Gedurende deze collegeperiode is sprake geweest van drie grote ontwikkelingen waarbij daar
sprake van is:
1. Het ombuigingsproces
Enerzijds heeft dit proces veel tijd gekost voor de gemeenteraad en het college en anderzijds
zijn bepaalde budgetten naar beneden bijgesteld, waardoor sommige absolute doelstellingen
niet zijn gehaald of uitgangspunten niet zijn gevolgd.
2. Corona
Vanaf maart 2020 tot nu hebben de coronamaatregelen geleid tot extra werkzaamheden voor
de gemeente. Tegelijkertijd hebben deze maatregelen ook voor beperkingen gezorgd bij de
uitoefening van onze taken. Aan de ene kant zijn ten aanzien van de vergadermogelijkheden
duidelijke beperkingen aan de orde geweest. Aan de andere kant zijn ook directe taken,
bijvoorbeeld op het gebied van participatie, veel moeilijker uitvoerbaar gebleken dan zonder de
coronamaatregelen.
3. Transitie GR Drechtsteden
De afgelopen jaren is de samenwerking in de Drechtsteden vernieuwd. Dit is gestart met de
nieuwe samenwerkingsafspraken op ruimtelijk en economisch gebied. Vervolgens is de GR
Sociaal gevormd en zijn de bedrijfsvoeringstaken van de GRD overgegaan naar de
Servicegemeente Dordrecht. Deze transitie heeft zowel bestuurlijk als ambtelijk veel tijd en
aandacht gevraagd.
Het college is van mening dat ondanks deze drie beperkende factoren veel zaken zijn opgepakt,
afgerond en/of in voorbereiding genomen. Vaak is bij de beoordeling van de onderwerpen
bepalend met welke bril je kijkt en/of het glas half vol of half leeg is. Om duidelijk te maken hoe het

college heeft gekeken bij de beoordeling is ook de argumentatie voor de indeling bij een kleur
opgenomen.
We hebben namelijk het hele collegeactieprogramma beoordeeld met de stoplichtmethode. Daarbij
is de kleur groen een indicatie dat een bepaald onderwerp is afgerond tijdens deze collegeperiode.
De kleur oranje geeft aan dat een onderwerp in ieder geval in voorbereiding is genomen. De kleur
rood geeft aan dat een onderwerp deze collegeperiode niet meer afgerond zal worden. Achter
ieder onderwerp is informatie opgenomen betreffende dat onderwerp. Hierin is ook de verklarende
informatie opgenomen als een onderwerp niet of niet in de volle omvang is gerealiseerd.
Wij willen ook in deze raadsinformatiebrief bijzondere aandacht vragen voor de werkzaamheden
die behoren tot het going concern. Dit zijn werkzaamheden die vaak niet in een
collegeactieprogramma staan. Toch vragen sommige van die werkzaamheden veel budget en inzet
van medewerkers. Ook bepalen deze going concern werkzaamheden voor een groot deel het
gezicht van de gemeente. We denken dan aan de werkzaamheden van de buitendienst, de balie
en de onderdelen die directe producten leveren aan inwoners, bedrijven en instellingen van
Papendrecht. Wij hebben dit ook geprobeerd inzichtelijk te maken in de beeldplaat die bij de
stukken is gevoegd. Daarnaast bieden wij als informatie een totaaloverzicht met daarin de
beschreven en gewaardeerde acties uit het collegeactieprogramma, de acties buiten het
collegeactieprogramma en de raadsinformatiebrieven. Om deze informatie te duiden hebben wij
een apart schrijven toegevoegd.
Wij hopen dat u met ons van mening bent dat we ondanks de beperkende factoren zoals
aangegeven veel hebben gerealiseerd en daar ook als gemeenteraad en college trots op mogen
zijn. Het is namelijk met name door de coronamaatregelen niet altijd een gemakkelijke tijd geweest
om met elkaar te besturen.
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