EVALUATIE COLLEGE-ACTIEPROGRAMMA 2019-2021
TABEL A. SPEERPUNTEN COALITIEAKKOORD
Speerpunt 1: Participatie
Opgave

Actie

Output

Foto van de lokale democratie

Roadmap voor sterkere lokale democratie in
Papendrecht
Actief betrekken samenleving bij majeure
Opgaven zijn door raad benoemd die via
Intensieve samenwerking tussen
opgaven
participatie plaatsvinden
gemeente en inwoners en
Duidelijk en open communiceren
Vanaf 2020 is een participatiekalender door het
maatschappelijke organisaties
college vastgesteld.
vormgeven, met een passende verdeling
Luisteren naar ideeën, gevoelens en argumenten In 2020 wordt een inwonertop georganiseerd.
van rollen en verantwoordelijkheden
burgers
Besluiten gemeente duidelijk motiveren
Participatie is in een integraal onderdeel bij
beleidsopgaven.
Jaarlijks met raad en samenleving de
Jaarlijks evenement i.v.m. herijking
'Papendrechtse' manier van werken herijken
“Papendrechtse methode”.
Participatie verankeren in de manier van
(methoden, werkvormen, leerpunten etc.)
werken van de gemeente (bestuurlijk en
ambtelijk)
Vastleggen van werkwijze in een handreiking
Actueel modellenboek van de Papendrechtse
(modellenboek met afwegingskader)
Methode

Is gerealiseerd

In voorbereiding
genomen

Wordt deze periode niet
afgerond

toelichting

x

Is gerealiseerd

x

Relatief beperkt door corona

x

Relatief beperkt door corona

x

Niet doorgegaan vanwege corona

x

Wordt al wel bij veel onderwerpen gedaan, maar kan
nog integraler
Niet doorgegaan vanwege corona

x

Is gerealiseerd

x

Speerpunt 2:Groen
Opgave

Aantrekkelijker en gevarieerder groen

In voorbereiding
genomen

Wordt deze periode niet
afgerond

Output

Beter groenonderhoud door tijdige vervanging
niet alleen van plantvakken maar ook van
individuele planten die zijn weggevallen.

Aanpassing IBOR i.v.m. groen

x

IBOR is op een andere wijze opgepakt, in het kader van
de omgevingswet. Het krijgt als gevolg daarvan een
vervolg via plannen en programma's die worden
uitgewerkt.

Herijken van de kwaliteitsniveaus
groenonderhoud (Integraal Beheersplan
Openbare Ruimte); meer differentiëren.

Ontwikkelingsplan parken

x

Bij afzonderlijke parken is getoetst of ontwikkelingen
en verbeteringen wenselijk waren (vb. Vondelpark en
Noordhoekse Wiel park). Daarnaast heeft
besluitvorming plaatsgevonden i.k.v. van de
ombuigingen

x

Wel bij alle 4 de parken is gekeken naar
verbeteringsmogelijkheden. Dit heeft bij alle parken tot
verbeteringen geleid
Groenindicatoren zijn opgenomen in
duurzaamheidsdashboard
Bij alle reconstructies wordt gekeken wordt synergie
voordelen t.a.v. alle onderdelen van IBOR

Verkenning mogelijke verbetering van 4 parken
(Vondelpark, Slobbegors, Noordhoekse Wiel en
A15)
Ontwikkelen van een dashboard en indicatoren
op gebied van groen
Ontwikkelen actieplan voor versterking
groenstructuur

Meer groen

Is gerealiseerd

Actie

Bij reconstructies groen versterken (in
samenspraak met omwonenden)

Jaarlijkse dashboard ontwikkeling groen

x

Investeringsplan voor versterking groenstructuur
en het onderdeel groen in reconstructies
Voortzetten operatie Steenbreek door inwoners
en bedrijven te enthousiasmeren hun tuin te
vergroenen

Stimuleren inzet inwoners: Intensiveren Operatie Stimulering groene daken in samenhang met
Steenbreek en nieuwe actie t.a.v. groene daken subsidieregeling waterschap

x

toelichting

x

Is erg veel actie op ingezet, zie teksten jaarrekening

x

Is erg veel actie op ingezet. o.a. groendakactie en
geveltuinenproject

Ecologischer groen

Inzetten van ecologische deskundigheid bij
ruimtelijke ontwikkelingsplannen en –projecten

Ontwikkelvisie op natuur- en recreatiegebied ten
noorden van de A15; aansluitend op ontwikkeling
A15 park ten zuiden snelweg

x

Bij grotere ruimtelijke plannen wordt altijd ecologische
deskundigheid ingezet. Onderzoek uitgevoerd. Kleine
ingrepen en versterking beleving park A15 zijn deels
gerealiseerd of in voorbereiding. Versterking beleving
park A15 is een lopend traject. Inmiddels is een studie
opgepakt vanuit een school die zich met ecologie bezig
houdt. Dit zal in de zomer tot conclusies leiden.

Uitvoeren van het bijenconvenant door via
regulier onderhoud te werken aan ecologisch
waardevolle bermen (door stoppen met
klepelmaaien)

Een database flora en fauna samen met
regiogemeenten

x

Is meermalen over gerapporteerd in de jaarrekening.
Het afschaffen van klepelmaaien is nog een besluit van
de vorige raad, die effectief gemaakt is in deze
periode.

In gesprek met buurgemeenten en andere
partijen over versterken van de recreatieve en
ecologische functies in het gebied ten noorden
van de A15
Samen met inwoners en het Waterschap kijken
naar een andere wijze van onderhoud van
water(gangen) met het oog op waterkwaliteit en
–kwantiteit
Uitvoeren maatregelen biodiversiteit langs A15
en N3 met ondersteuning van subsidie (start in
2019, uiterlijk uitgevoerd eind 2021)

Areaal natuurvriendelijk onderhouden gras
uitgebreid van 18% naar 30% in 2021

x

Zie jaarrekening

Minimaal 30% van het bosplantsoen
natuurvriendelijk onderhouden

x

Zie jaarrekening

ecoiogische-oevers en -verbindingen

x

Diverse deelprojecten inmiddels uitgevoerd, o.a.
ecologische oever langs de N3 en een ecologische
verbinding in de fietstunnel onder de N3.
Deelprojecten bij Kamerlingh Onneslaan en Pieter
Zeemanlaan worden in 2022 gerealiseerd.

Ruim baan voor bewonersinitiatief zoals de
boomspiegels in de Trasmolen, tuinen bij scholen;
educatief bos; insectenhotel Tiendzone en
Voedselbos Park Noordhoekse Wiel.

x

Veel ruimte gegeven aan bewonersinitiatief ter
versterking van biodiversiteit.

Speerpunt 3: Duurzaamheid
Is gerealiseerd

In voorbereiding
genomen

Wordt deze periode niet
afgerond

Opgave

Actie

Output
Agenda Duurzaamheid 2019 met duidelijke acties
en prestatie indicatoren

x

Zie duurzaamheidsagenda

Actieplan in 2020 voor klimaatneutrale
gemeentelijke organisatie; inclusief plan voor
gefaseerd verduurzamen van gemeentelijk
vastgoed

x

Duurzame gemeentelijke organisatie

Opstellen duurzaamheidsagenda met de
belangrijkste prioriteiten en acties van de
gemeente
2020: opleveren van een plan (routekaart) voor
een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie
(dus op het gebied van afval, vastgoed,
inkoopbeleid, wagenpark, voorzieningen etc.)

De routekaart C02 neutrale gemeentelijke gebouwen is
in het laatste stadium van voorbereiding. Gefaseerd
verduurzamen van gemeentelijk vastgoed doen we
waar zich kansen voordoen.

Concreet maken wat Papendrecht kan bijdragen
aan de sustainable development goals van de
Verenigde Naties

x

Development goals zijn in de P&C cyclus inzichtelijk
gemaakt. De uitwerking wordt daar opgepakt waarbij
de inzet op de goals wordt getoond.

toelichting

Duurzame energie:

Terugdringen gebruik fossiele
brandstoffen; stimuleren duurzame
(hernieuwbare) bronnen

Duurzame mobiliteit

Klimaatadaptatie: kwetsbaarheid voor
klimaatverandering reduceren

Afval scheiden

Organiseren voorlichting (Doe Duurzaam Markt): Energiebesparingsprojecten: voorlichting;
aardgasvrij wonen en energiebesparing
vraagbundeling

x

Veel voorlichtingsbijeenkomsten geweest naast de
duurzaamheidsmarkt, op wijkniveau. Ook voor
specifieke doelgroepen zoals VVE veel georganiseerd.

Onderzoek naar en aanleg van een warmtenet
samen met HVC en Woonkracht10

x

Het onderzoek is uitgevoerd, gezocht wordt naar
investeringsmogelijkheden en cofinanciering.
Woonkracht10 is bezig met het onafhankelijk gas
opereren van een cluster van 11 woningen. De SAHsubsidie maakt daar onderdeel van uit.

Opstellen Transitievisie Warmte 2.0 (inclusief de Opwekking (zonne)energie in de gemeente
wijkaanpakken) in overleg en samenwerking met stimuleren
inwoners.
Intensiveren projecten inzake energie besparen;
met inwoners, bedrijven en instellingen.

x

Besluit genomen

x

Veel voorlichtingsbijeenkomsten geweest naast de
duurzaamheidsmarkt, op wijkniveau. Ook voor
specifieke doelgroepen zoals VVE veel georganiseerd.

Onderzoeken en aanpakken van knelpunten in de Verbeterende fietsstructuur
fietsstructuur.

x

Stimuleren van fietsgebruik: campagne onder
andere voor woon-werkverkeer: alternatief op de
fiets. Hiervoor samenwerking aangaan met
bedrijfsleven en de Verkeers-onderneming.

x

Binnen reconstructiemogelijkheden is de fietsstructuur
verbeterd. Een fundamentele aanpak van de structuur
moet nog een nadere uitwerking krijgen in het
mobiliteitsplan
Meerdere campagnes voor woon-werkverkeer op de
fiets mede in relatie tot onderhoud N3

Stimuleren inzet bewoners om private tuinen en Voortzetten operatie Steenbreek en
daken te vergroenen (opvangen van regenwater) Stimuleringsregeling Groene Daken (zie thema 2:
Groen)
Maatregelen in openbare ruimte om
Extra waterberging in openbare ruimte en tevens
kwetsbaarheid klimaatverandering te reduceren zorgen dat verdroging bij hitte wordt voorkomen
door natuurlijk watertoevoer
Bewustwordingscampagne 2019 over afval
Afname reststromen
scheiden in samenwerking met HVC.

x

Zie eerdere tekst over operatie steenbreek

x

Zie jaarrekening / opzoeken concrete voorbeelden (3)

x

Bewustwordingscampagne geweest. Tevens pilot
oostpolder inzameling afval

Zoeken 'ambassadeurs' in Papendrecht die zich in
willen zetten op deze bewustwording
afvalscheiding.
Gaan samenwerken met organisaties die actief
zijn op bewustwording afvalscheiding.

x

HvC heeft met hulp van gemeente een nieuw ABS
gebouwd, waardoor meer mogelijkheden voor
scheiding en hergebruik
Gerealiseerd

Gasloos bouwen en afkoppelen gasnet

Realisatie van een nieuw ABS (afvalbrengstation)
met meer mogelijkheden voor afvalscheiding en
hergebruik van afval
Onderbrengen van de exploitatie van het ABS bij
HVC, waarbij scheiding van meer afvalstromen
mogelijk is

x

Doen een proef van één jaar met omgekeerd
inzamelen in Oostpolder

x

Doelgerichter stimuleren van gescheiden
inzameling van GFT-afval, papier en glas
(communicatie en mogelijkheden bieden)
Onderzoeken nascheiding afval

x

Verruimen openingstijden ABS op zaterdag;
evalueren na 2 jaar; onderzoek openingstijden en
zorgen voor een betere doorstroming op het ABS

x

Is afgerond. Ervaringen zijn meegenomen bij nieuw
beleid afvalinzameling. De proef wordt gecontinueerd
(want wordt beleid)
Nieuw beleid vastgesteld op 2 dec 2021. nascheiding
bleek voor doelstellingen geen toereikend alternatief

Met het nieuwe afvalbrengstation is de openingstijd op
zaterdag fors verruimd. Er is ruimer tijdsvenster met
meer spreiding buiten de drukste uren.

Speerpunt 4: Zorg voor kwetsbaren
Opgave

Actie

Output

De kennis en kunde van inwoners, de
Actief gezamenlijk netwerk; afgestemde aanpak
praktijkervaring van professionals en
armoede
beleidsmakers en bestuurders samenbrengen om
armoede te bestrijden, uitgaande van de
leefwereld van inwoners.

Is gerealiseerd

In voorbereiding
genomen

Wordt deze periode niet
afgerond

Vanuit samenwerking integraliteit en
accounthoudersrol versterken.

Gemeente werkt samen in netwerk en heeft
regierol in netwerk

x

Vroegtijdig signalering ontwikkelen in
samenspraak met brede coalitie. Het hele
“voorliggend veld” actief betrekken.
Voorkomen van huisuitzettingen (Convenant
preventie huisuitzettingen) en inzet op
buurtbemiddeling

Netwerkbijeenkomsten van partijen die rol spelen
bij (vroeg)signalering

x

Wordt aan een SWOT-analyse gewerkt die eerste
kwartaal 2022 gereed is. Vanuit de algemene
accounthoudersrol geredeneerd is het nog niet volledig
geslaagd, maar voor het onderdeel armoede is die rol
al wel goed ingevuld.
Is onderdeel van inzet beleid geworden, gericht op
meer preventie werken. Zie richting voor Papendrecht

Integrale aanpak armoede

Voor elke casus adequate regie en actie

x

Probleemgezinnen in beeld

x

Infrastructuur voor hulp in Papendrecht in beeld Duidelijke communicatie en
en bekend.
informatievoorziening. Ieder kan de weg vinden

toelichting
Is meegenomen als pilot bij participatie

x

Buurtbemiddeling zeer actief. Aantal huisuitzettingen
minimaal. Zie jaarrekening. SDD en STERK Papendrecht
vervullen actieve rol.
SDD en STERK Papendrecht trekken gezamenlijk op
Hier is actie op gezet, maar dit behoeft voortdurende
aandacht (is nooit af)

x

‘Sterk Papendrecht’ beter positioneren

Heldere afspraken; sturen op effect en
procesresultaat ten behoeve van inwoners
(outcome)

x

Stapsgewijs is de sturing op Sterk Papendrecht
versterkt via een integrale subsidieaanvraag en
scherpe prestatiegerichte afspraken.

CJG en wijkteam zichtbaar bijeen brengen

Actieve verbinding en afstemming tussen
zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere
gelieerde instellingen

x

Voortdurend aandachtpunt om verbinding tussen
professionele zorgaanbieders en instellingen tot stand
te brengen

Actie

Output

Inrichten van accountmanagement; 1 loket en
contactpersoon voor ondernemersvragen

Accountmanagement draagt zorg voor snelle
interne en externe verbindingen; heeft
coördinerende rol en is stabiele partner
Doorlooptijden worden bekort

Versterken samenwerking

Speerpunt 5: Ondernemersklimaat
Opgave

Versterken gemeentelijk
accountmanagement

Innovatief inkopen

Proactief lokale ondernemers verbinden aan
regionale initiatieven
Verlaging regeldruk voor ondernemers (Bij vragen
van ondernemers denken in mogelijkheden)

Is gerealiseerd

In voorbereiding
genomen

Wordt deze periode niet
afgerond

toelichting

x

Ondernemersloket is er

x

Veel netwerkbijeenkomsten voor en met ondernemers
en gemeente
Als gevolg van coronatijd konden er snel stappen
worden gezet. De vraag is of dit een structureel
karakter krijgt na corona.
Er is een nieuw beleid vastgesteld, waarin maximaal de
inzet van lokale ondernemers is geborgd. Van de
regionale DS gemeenten zet Papendrecht de meeste
lokale ondernemers in.
Veel netwerkbijeenkomsten en veel direct contact
tussen accountmanagers economie en bestuurder
economie
Is gerealiseerd

x

Onderzoek vernieuwend inkoopbeleid van
gemeente en verbonden partijen om maximaal
gebruik te maken van lokale ondernemers

Herzien inkoop- en aanbestedingsbeleid

x

Versterken samenwerking zowel per sector, als
sector overstijgend. Bevorderen samenwerking 3
O’s
Verbreden (business)netwerken met
kennisinstellingen

Faciliteren van activiteiten van ondernemers,
verenigingen, netwerkclubs en starters/ZZP-ers
(lokaal en regionaal)
Deelnemen aan het regionale partnerschap met
het Ondernemersplein

x

x

Versterking samenwerking winkeliers en steun bij Beheren van relaties door bedrijvenbezoeken,
Versterken samenwerking ondernemers profilering winkelcentra en behoud aantrekkelijk intergemeentelijk overleg, deelname in regionale
winkelbestand.
netwerken en ALV's

x

Vanwege corona hebben slechts enkele
bedrijvenbezoeken plaatsgevonden. In plaats daarvan
vindt om de 2-3 weken een ondernemersoverleg.

Periodiek overleg met grootste werkgevers en
ondernemersverenigingen
Successen samenwerking actief gecommuniceerd
en uitgedragen
Onderzoek naar toekomstige vraag arbeidsmarkt;
actieve dialoog met bedrijfsleven en onderwijs

x

Is gerealiseerd

x

Zie BIZ-centrum en initiatieven verbetering decentrale
winkelcentra
Zie programma onderwijs-arbeidsmarkt, loopt af en
wordt opgepakt door initiatieven van onderwijsbedrijfsleven
HBO is in de regio gekomen. Bij Lage Waard zijn 2 Mboopleidingen gestart.

Actief stimuleren (verbinden, agenderen) van
verbinding Onderwijs-Bedrijfsleven

x

Versterking regionale onderwijsstructuur (hbo in Vraag en aanbod in beeld
regio en mbo in Papendrecht) Jongeren
interesseren in techniek;
Praktijkgericht leren; Aantrekkelijke stageplekken Voldoende stages bij bedrijfsleven Papendrecht

x

x

Naast de eigen acties van scholen zijn door de
activiteiten vanuit programma Onderwijs en
Arbeidsmarkt stageplekken gerealiseerd bij bedrijven
oa. bedrijfsbezoeken en netwerkbijeenkomsten zijn
ingezet om stageplaatsen te stimuleren. Het was heel
lastig onder de corona-maatregelen.

Kort cyclisch onderwijs; voor-, om- en bijscholen; Acties om interesse jeugd te wekken afstemmen
leven lang leren; doorlopende leerlijnen
(massa maken), zodat positief imago ontstaat

x

Het stimuleren, promoten en waar mogelijk
faciliteren van innovatie-versterkende en
aanjagende initiatieven
Ondersteunen regionale programma's om de
economie binnen onze regio te versterken en het
actief verbinden van partijen aan deze
initiatieven.
Stimuleren duurzame en energie zuinige
productie

Lokale en regionale ontwikkelingen aan elkaar
verbonden.

x

Actieve lobby in regionaal verband voor betere
bereikbaarheid

x

Is gerealiseerd via netwerkbijeenkomsten,
techniekspelen en onderwijsroutes voor zowel primair
als voortgezet onderwijs en met betrokkenheid
bedrijfsleven.
Structureel innovatief evenement, met even een pauze
door corona. Regionaal worden innovatie-vouchers
uitgegeven. (DEAL)
We nemen deel aan de regionale lobby verkeer en
bereikbaarheid

Actie

Output

Verbinden onderwijs - arbeidsmarkt

Regioinzet en stimuleren innovaties

Zie agenda duurzaamheid

x

Speerpunt 6: Sterk in Drechtsteden
Opgave

Versterking regionale positionering

Is gerealiseerd

In voorbereiding
genomen

Wordt deze periode niet
afgerond

toelichting

Door gemeenteraad vastgestelde visie op
regionale samenwerking is leidraad voor
positionering in samenwerkingsverbanden
Ontwikkelen van een doorlopende regionale
opgave-agenda met de acties en doelen voor
de regionale inzet van Papendrecht

Samenwerken op basis van inhoudelijke
agenda's (thematisch samenwerken)

x

Is nieuwe regionale werkelijkheid

Focussen op prioritaire thema's

x

Zie groeiagenda

Gecoördineerde inzet van alle actoren van
Papendrecht in de regio

Papendrechts belang regionaal geagendeerd.

x

De regio en ons belang daarin staan periodiek op
agenda College en MT

