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TABEL B. OVERIGE ACTIES IN COLLEGE-ACTIEPROGRAMMA
Thema 1: Veiligheid
Opgave

Is gerealiseerd

Actie
1. Handhavers richten zich op voorkomen van overlast en de prioriteiten uit het veiligheidsplan. Handhavers worden
meer lokaal en zichtbaar ingezet. Verruiming instrumentarium handhavers wordt landelijk onderzocht.
2. Campagnes en veiligheidsavonden organiseren om inwoners te attenderen op veiligheidsthema’s. Op de
veiligheidsavonden gaan we ook in gesprek over wat er leeft onder inwoners. Inzet van ledschermen voor campagnes
(bijvoorbeeld donkere dagen offensief)
3. Preventielessen basis- en voortgezet onderwijs (via HALT)
4. Overlast jongeren gecoördineerd aanpakken via Jongerenoverlast Overleg Papendrecht (JOOP) waarin wordt
samengewerkt door politie, straatcoach, jongerenwerk en gemeente.
5. Evalueren van inzet straatcoach om jeugd uit criminaliteit te houden.

Wordt deze periode niet
afgerond

Toelichting
Er is een uitvoeringsplan handhaving. We zijn beperkt tot 2 Fte. De overige Fte
worden contractueel ingezet voor andere gemeenten. De landelijke discussie over
het dragen van geweldsmiddelen duurt voort
In 2021 zou er een veiligheidsdag georganiseerd worden, echter door ombuigingen
niet doorgegaan.

x

x
x

Doen we
Is gerealiseerd

x
x

Evalueren gedaan, straatcoach wordt nog steeds ingezet
Doen we in samenwerking met andere hulpverleners, zoals politie en brandweer

7. Handhavers maken verkeerd gedrag in de openbare ruimte bespreekbaar
8. Coffeeshops, seksinrichtingen, wietteelt en openbaar drankgebruik worden ontmoedigd. Papendrecht volgt hierin het
landelijk beleid

x
x

Regulier werk
Is geen issue in Papendrecht

9. Onderzoek naar mogelijkheden om vuurwerkvrije zones uit te breiden. Handhaving is hierbij het belangrijkste
aandachtspunt

x

Beperkte mogelijkheden zijn benut. Afgelopen twee jaar minder actueel door
vuurwerkverbod.

x

Onderzoek is geweest maar heeft teveel privacy-bedenkingen opgeleverd.
Mogelijkheden tot bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing is gerealiseerd

x

Plan van aanpak ondermijning is in 2020 door Raad geaccodeerd in pilotvorm. Door
coronamaatregelen beperkte mogelijkheden en daarom acties en budget
doorgeschoven.
Nieuwe brandweerkazerne (inclusief ambulance) gerealiseerd. Oplevering
politiebureau is 2022.

6. Onderzoek naar verbetering veiligheid en veiligheidsbeleving; monitoring van voortgang en effect maatregelen en
beleving inwoners. Speciale aandacht wordt besteed aan het voorkomen van woninginbraken.

Onveiligheidsbeleving tegen gaan en
overlast voorkomen

In voorbereiding genomen

x

10. Onderzoek naar mogelijkheden en consequenties voor het treffen van preventieve maatregelen zoals cameratoezicht.
Het door de burgemeester kunnen opleggen van een bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing is reeds gerealiseerd.
11. Beperken van gevaren voor ondermijning door maximaal informatie te delen via RIEC (Regionale Informatie en
Expertise Centrum)., waarin de verschillende diensten samenwerken
12. Actieve ondersteuning initiatieven voor goede huisvesting van politie, brandweer en ambulancedienst binnen onze
gemeente. Uitgangspunt is oplevering nieuwe huisvesting in 2021.

x

Thema 2: Verkeer en vervoer
Opgave

Bevorderen verkeersveiligheid

Is gerealiseerd

Actie
1. In algemene zin gaat het om maatregelen uit het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht, onderdeel
verkeersveiligheid
2. Maatregelen Anne Frankschool met verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF
3. Planvorming Westeind / Industrieweg, combinatie van ecologie en verkeersveiligheid
4. De route wegvervoer gevaarlijke stoffen is herijkt
5. Bij reconstructies speciale aandacht voor veiligheid fietsers
6. Verbreden en asfalteren fietspaden waar dat past binnen gepland onderhoud
7. Beperken van overlast door onderhoud wegen. Er vindt overleg plaats met Rijkswaterstaat om overlast te voorkomen
bij aanpassing aan A15 en N3.)
8. Onderzoek naar maatregelen om sluipverkeer, vooral vrachtwagens, over de Burgemeester Keijzerweg tegen te gaan,
waarbij verwacht mag worden dat na verbreding van de A15 dit probleem afneemt.
9. Onveilige verkeerssituaties reduceren, vooral met fietsers en voetgangers, in het centrum, rondom scholen en in de
wijken. Hierop vindt monitoring plaats. Veilig school-thuis routes zijn ingericht.

Betere parkeerverdeling en meer
bezoekers voor het centrum

10. Parkeeroverlast rondom scholen verminderen. In overleg met scholen wordt ingezet op verbetering parkeergedrag en
worden genomen fysieke maatregelen geëvalueerd.
1. Periodiek onderzoeken en evalueren van de werking van het parkeersysteem door middel van een
parkeerdrukmeting. Ieder jaar wordt een parkeerdrukmeting in het centrum inclusief de garages uitgevoerd.
2. Kortere abonnementen voor de garages (met het oog op bevorderen gebruik) mogelijk maken
3. Abonnementen voor werknemers in parkeergarage De Meent in 2020 onderzoeken

In voorbereiding genomen

Wordt deze periode niet
afgerond

Toelichting

x

Is gerealiseerd

x
x
x
x
x
x

Is gerealiseerd
Is gerealiseerd
Is gerealiseerd
Is gerealiseerd
Is gerealiseerd
Is gerealiseerd

x

Is gerealiseerd

x

Is gerealiseerd

x

Is gerealiseerd

x

Laatste jaar door corona niet representatief. Onderzoek wordt jaarlijks gedaan.

x
x

Is onderzocht, maar niet gekozen als oplossing
Is onderzocht, maar niet gekozen als oplossing

1. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht en de hierin opgenomen projecten. Deze
hebben betrekking op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid
2. Samenwerken met andere overheden voor beter OV. De OV concessie is recent tot 2026 aan Qbuzz verleend. De
concessie voor de waterbus wordt binnenkort verlengd (loopt tot 2021). Actief belang Papendrecht inbrengen richting
Drechtsteden en provincie. Onderzoek (laten) doen naar de mogelijkheden voor een directe verbinding PapendrechtZwijndrecht en de beschikbaarheid van de waterbus Papendrecht-Dordrecht op andere momenten in avond en weekend

Regionale bereikbaarheid

3. Deelnemen aan regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3). In 2018 is
EUR 300 miljoen beschikbaar gesteld voor verbreding tracé Sliedrecht-Gorinchem en is het Tracébesluit voor verbreding
A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht ondertekend

x

Zie eerdere antwoord

x

Nieuwe concessie is per 1-1-2022 in gegaan. Er moet nog wel onderhoud en
aanpassing aan de haltes plaatsvinden.

x

Is gerealiseerd

Thema 3: Economie
Opgave

Is gerealiseerd

Actie
alle acties op economie zijn ondergebracht in speerpunt economie

In voorbereiding genomen

Wordt deze periode niet
afgerond

Toelichting

In voorbereiding genomen

Wordt deze periode niet
afgerond

Toelichting

x

Thema 4: Onderwijs
Opgave

Is gerealiseerd

Actie
1. Ontwikkelen van een gemeentelijke visie op de huisvesting van VO-scholen. In 2019 visie presenteren en
procesvoorstel. Duidelijkheid creëren over toekomstige huisvesting: of en welke nieuwe huisvesting wordt gebouwd, op
welke locatie en welke functies meervoudig gebruikt kunnen worden.

Passend onderwijs in Papendrecht

2. In 2021 start met voorbereiden Integraal Huisvestingsplan 2023-2032
3. Initiatieven voor ontmoeting bij basisscholen ondersteunen evenals het benutten van scholen voor maatschappelijke
functies, indien dit combineer is met de primaire onderwijsfunctie.
4. Onderzoek met scholen samen naar programma voor maatschappelijke stage
5. Partijen verbinden teneinde integrale kindcentra te ontwikkelen. Kindcentra Oranje-Nassau en Prins Constantijn al in
werking
6. Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugd via het uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda
passend verbinden
7. Overleg met scholen teneinde maatschappelijke thema’s een plaats te geven in curriculum. Denk hierbij aan:
preventielessen veiligheid; alcohol- en drugsgebruik; historie en cultuur van Papendrecht; verbinding met lokaal
bedrijfsleven en duurzaamheid.

x

De visie en de routekaart zijn vastgesteld en beoogde locaties zijn in beeld. Nadere
besluitvorming over renovatie of nieuwbouw dient te volgen. Wel is duidelijk dat de
2 scholen 2 aparte locaties krijgen. Daarbij wordt van 3 naar 2 locaties gegaan.

x
x

We zijn gestart met de voorbereiding van het IHP.
Daar waar mogelijk worden gebouwen multifunctioneel ingezet.
x

x
x
x

Geen gemeentelijk budget, geen interesse bij scholen
Er zijn 2 kindcentra bijgekomen (Beatrix en De Wielen)
Programma onderwijs-arbeidsmarkt. Loopt nog een jaar door, maar is eigenlijk een
voortdurende activiteit
De preventiekant (veiligheid, alcohol, drugs) heeft invulling gekregen via HALT.
Overige voorbeelden afhankelijk van interesse scholen.

Thema 5: Sport, recreatie, cultuur
Opgave

Is gerealiseerd

Actie
1. Historie en cultuur van Papendrecht beter bekend maken met een lessenserie op school; inzet van een
cultuurmakelaar, teneinde een breed cultuurprogramma tot stand te brengen, inclusief aandacht voor erfgoed en
historie. Daarnaast met borden langs wandel- en fietsroutes aandacht geven aan historie, erfgoed en bijzondere natuur.

In voorbereiding genomen

Wordt deze periode niet
afgerond

x
Cultuur

2. Initiatief vanuit de gemeente nemen voor het organiseren van een zomerfeest met een j wisselend thema en ;
bevorderen dat het initiatief door maatschappelijke partners en bedrijven wordt gesteund en overgenomen.

3. Papendrecht Academie bevorderen, waar brede opgaven aan bod komen, van historie en cultuur tot de ruimtelijke
indeling. Wij nemen initiatief om haalbaarheid bij maatschappelijke organisatie te verkennen.

Recreatie

1. Veilige en comfortabele fietsstructuur in Papendrecht realiseren naar aanleiding van extern onderzoek (ontvlechten
van de hoofdinfrastructuur auto en verminderen van kruisingen). Separate voorstellen voor de uitvoering van projecten
uit de 'Fietsstructuur 2030' volgen.
2. Doortrekken regionale fietsroutes en doorgaande wandel- en fietspaden langs de rivier
3. Onderzoek naar mogelijkheden openbare hellingbaan voor het te water laten van boten (inclusief financiële
haalbaarheid)
4. Onderzoek naar het ontwikkelen van een recreatiegebied ten noorden van de A15 in samenhang met de Parkzone.
Voorbereiding 'Rondje Vriesenpolder' in gang gezet. Het gaat om kleine ingrepen voor wandelaars. Verder versterking
beleving Park A15
5. Sport- en trapveldjes en speeltoestellen in de wijk. Meebewegen met demografische ontwikkeling en feitelijk gebruik.
Hierover actief in gesprek met inwoners van de wijk voor meest passende en effectieve oplossing

Sport

Gestart is met de voorbereiding voor een zomerfeest, in combinatie met 75 jaar
bevrijding. Door corona heeft het feest geen doorgang gevonden. Het perspectief
van de gemeente op het organiseren van evenementen is inmiddels verschoven. De
gemeente zal het voortouw niet meer nemen

x

Wel onderzoek gedaan, maar te weinig interesse of mogelijkheden bij partners.

x

Onderzoek is gerealiseerd. Maatregelen afhankelijk van zich voordoende
mogelijkheden

x
x
x

x

Is gerealiseerd
Is gesneuveld bij ombuigingen
Onderzoek uitgevoerd. Kleine ingrepen en versterking beleving park A15 zijn deels
gerealiseerd of in voorbereiding. Versterking beleving park A15 is een lopend
traject.
Is bij reconstructies en einde levensduur van toestellen binnen de mogelijkheden
toegepast

x

Wat niet is gerealiseerd is de ontwikkeling van een MFA. Maar gedurende de
collegeperiode is op alle mogelijke manieren aandacht besteed aan de behoefte van
de vereniging in relatie tot huisvestingsmogelijkheden. Dit heeft nog geen vertaling
gekregen in een MFA.

x

Vitaliteitsakkoord is gerealiseerd en de kalender ook

x

Is onderdeel van versterken sturing accountmanagement. Per 1-1-2023 kan het
contract worden herzien (5-jarig contract)
Is regulier beleid dat deels onder druk is komen te staan door de ombuigingen en
corona.

6. Onderzoek naar efficiënte huisvesting van verenigingen binnen Papendrecht. Komen tot een integraal plan voor
vastgoed en huisvesting verenigingen.
1. Uitvoering geven aan de voornemens van de beleidsnota 'Sport op Koers'. Evaluatie van het beleid heeft in 2018
plaatsgevonden. Actiepunt is digitalisering sport en beweeg kalender
2. Werkrelatie tussen gemeente en het verzelfstandigde sportcentrum optimaliseren. Focus op nakomen afspraken op
het gebied van betaalbaarheid, toegankelijkheid en exploitatie
3. Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te
brengen ('Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering). We doen mee met de Brede Regeling Combinatiefuncties en
stimuleren initiatieven voor aangepast sporten
4. Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen door uitvoering te geven aan de regeling
jeugdsportsubsidie.

Toelichting
Cultuurmakelaar maakt samen met scholen cultuurmenu. Een aantal borden is
geplaatst bij wandel en fietsroutes. Ook is een cultuurmagazine uitgebracht.

x

x

x

Is gerealiseerd en doorlopend

Thema 6: Sociaal domein
Opgave

Is gerealiseerd

Actie
1. Uitvoeren van de Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de regionale samenwerking op basis
waarvan de SDD ondersteuning biedt (o.a. bijzondere bijstand, Leergeld en budgetbeheer)
2. In Drechtstedenverband werken aan een herziening van het minimabeleid.
3. Gemeenschappelijke sociale dienst meer richten op het begeleiden van mensen naar werk

Inkomensondersteuning

4. Voortzetting van en doorontwikkelen van de (subsidie)afspraken met onder andere Sterk Papendrecht,
Schuldhulpmaatje en Present wat betreft hun inzet rondom financiële problematiek
5. Via het meerjarige programmaplan, de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede, wordt samen met
maatschappelijke instellingen een impuls gegeven om financiële problematiek onder inwoners te bestrijden
1. Jongeren die niet aan het werk zijn of geen opleiding volgen in beeld brengen en begeleiden naar werk of een
opleiding; aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden
Opheffen jeugdwerkloosheid

2. Stimuleren van leerwerkplaatsen en participatieplekken (bij lokale bedrijven en organisaties). Stabiele relatie met
Combigoods, Fritella en Gemiva voortzetten, realisatie 35 plaatsen.

In voorbereiding genomen

Wordt deze periode niet
afgerond

is gerealiseerd

x
x
x

Ook in 2019 is het minimabeleid herzien. Dit is in december 2019 vastgesteld in de
Drechtraad.
Doorlopend
Doorlopend en versterkt

x

Doorlopend en versterkt

x

Doorlopend. Krijgt wel aandacht maar moeilijke doelgroep

x

Heel erg succesvol, altijd maximale realisatie aantal plaatsen.

x

Invulling is gegeven aan de pilot door de organisatie van verschillende
bijeenkomsten. De pilot is afgerond en via jeugd- en jongerenwerk Suppord wordt
contact onderhouden met jongeren.
Is gerealiseerd, maar verandering treedt op door ombuigingen.
Onder meer is uitvoering gegeven aan de Regionale samenwerkingsagenda Passend
verbinden en de lokale leertafels Passend verbinden. In het najaar 2021 zijn de
lokale samenwerkingsafspraken Jeugd & Onderwijs ondertekend.

1. Participatie pilot jongvolwassenen ontmoeten en verbinden
2. Structureel vormgeven van het participatietraject "Jong Papendrecht denkt mee"

Jeugd en jongeren

x
x

3. Uitvoering regionale samenwerkingsagenda voor de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp
1. Statushouders zo snel mogelijk naar werk begeleiden. Uitwerking van het plan van aanpak huisvesting, integratie en
participatie statushouders in Papendrecht. Uitvoeren voorrangsregeling 'Huisvestingsverordening Papendrecht 2015' en
prestatieafspraken PALT III over met voorrang huisvesten vergunninghouders. Voor integratie zijn Vluchtelingenwerk,
SDD en Sterk Papendrecht actief
1. De groep vrijwilligers en mantelzorgers in beeld brengen. Mantelzorg waarderen, respijtzorg organiseren en
praktische steun bieden.
2. Voor vrijwilligers een overzichtelijk aanbod creëren om hun inspanningen te vergemakkelijken (cursussen,
coöperatieve verzekeringen en netwerkbijeenkomsten)
1. .Stimuleren van initiatieven om de wijk socialer te maken; versterken van de dialoog met inwoners, bedrijven en
instellingen. Voortzetten van “goed idee voor de wijk”, waaruit sociale initiatieven gefinancierd worden. Puur
Papendrecht als sociaal platform promoten. In 2019 implementeren module 'Elkaar helpen', samenbrengen vraag en
aanbod vrijwilligers.

Integratie statushouders

Ondersteunen Mantelzorgers

Wijkgericht werken

2. Stimuleren van initiatieven om de wijk mooier te maken. Voor fysieke aanpassingen van de wijk ontwikkelen we een
nieuwe vorm van wijkgericht werken.
3. Stimuleren en faciliteren bewonersinitiatieven die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang of de kwaliteit van
de leefomgeving. Bieden van ondersteuning en leveren van hand- en spandiensten.

Toelichting

x

x

Wordt veel aandacht aan besteed.

x

Continu in beeld, maar vraagt voortdurend aandacht.

x

Continu in beeld, maar vraagt voortdurend aandacht.

x

Continu in beeld, maar vraagt voortdurend aandacht.

x

Werkbudget is als gevolg ombuigingen klein geworden. Binnen de mogelijkheden
van dit kleinere werkbudget zijn initiatieven maximaal gefaciliteerd.

x

Werkbudget is als gevolg ombuigingen klein geworden. Binnen de mogelijkheden
van dit kleinere werkbudget zijn initiatieven maximaal gefaciliteerd.

Thema 7: Volksgezondheid en milieu
Opgave
Duurzame ontwikkeling

Is gerealiseerd

Actie
1. Wij steunen de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. We gaan in dialoog met de
gemeenteraad de 17 hoofddoelstellingen voor Papendrecht concreet maken. Via 'Waar staat je gemeente' indicator te
vinden over hoe we scoren op de 17 hoofddoelstellingen.

In voorbereiding genomen

Wordt deze periode niet
afgerond

Toelichting
Is gerealiseerd

x

Thema 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke en Stedelijke Ontwikkeling
Opgave

Is gerealiseerd

Actie
1. Onderzoeken welke wijken moeten worden aangepakt/opgeknapt.
2. Herontwikkeling pand voormalige bibliotheek. Kiezen uit variantenstudie met diverse ontwikkelingsmogelijkheden.

In voorbereiding genomen

Wordt deze periode niet
afgerond

Geen fundamentele afweging, welk prioritaire wijken gekozen
Gerealiseerd. Keuze voor markt 2 is gemaakt. Pand is verkocht

x

We hebben in verschillende fases van de ontwikkeling van de Vreempromenade
stappen doorlopen. De voorbereidingen zijn gerealiseerd waarbij een aantal fases
van de doelstellingen zijn ingevuld. Verwachte bouw start 2023, dus dat deel is niet
gerealiseerd.

x
x

Is altijd onderwerp bij uitwerking van ontwikkelingen
Is beleid, meerdere keren bij reconstructies aan de orde geweest

x
x

Afgelopen jaren zijn zeker 6 panden verkocht
We staan aan de vooravond van een herijking van het evenementenbeleid

x

Gedaan. Voor behoud van KOV is voortdurende inzet nodig.

x

Staand beleid

3. Voorbereiding realisatie Veerpromenade en start bouw door afronding planvorming, contractering en
vergunningprocedure.

Stedelijke ontwikkeling

4. Bij verdichting: de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren of behouden
5. Behouden historisch dijklint, zoals vastgesteld in de Dijkvisie. Bij planvorming rond de dijk kansen voor versterking van
het dijklint en verkeersveiligheid meenemen.
6. Afstoten gemeentelijk vastgoed, zoals Oude Veer 9 en Westeind 58-60
1. Samen met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren inzetten op activiteiten in het centrum. Stimuleren van
activiteiten als 'Music, Art & Lemonade' en 'Pop up Papendrecht'. Daarnaast activiteiten in de winkelcentra stimuleren..
2. Faciliteren van Keurmerk Veilig Ondernemen op de drie winkelcentra door structureel overleg met winkeliers en
overige betrokken partijen
3. Versterken van de toekomstbestendigheid van het centrumgebied door het faciliteren van het concept 'De Nieuwe
Winkelstraat'
4. Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum. Samenwerking in BIZ.

Winkelcentra

x
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.

1. Nieuw IBOR in 2021 met aandacht voor slimmer en integraler uitvoeren van onderhoud in de openbare ruimte

Beheer openbare ruimte

2. Wij onderzoeken waarom de kosten voor begraven in onze gemeente zo hoog zijn. Onderzoek in de basis afgerond,
eindconclusie volgt in 2019.
1. Papendrecht levert een passende bijdrage aan de regionale woningbouwopgave. Vertaling regionale woonvisie naar
lokale woonvisie in 2019.
2. Opstellen lokale uitvoeringsparagraaf behorend bij regionale woonvisie. Zie voorgaande punt.
3. We bouwen waar mogelijk passende woningen voor alle doelgroepen
4. Actualiseren PALT (regionale Prestatieafspraken Lange Termijn). Is gerealiseerd in PALT III.
1. De Omgevingswet vraagt een omgevingsvisie; in overleg met de samenleving te maken
Opstellen van een startdocument omgevingsvisie Papendrecht, onder andere door het organiseren van workshops met de
gemeenteraad en opstellen van een plan van aanpak voor communicatie en participatie. Het startdocument is in februari
2019 vastgesteld.

Wonen

Omgevingsvisie

Toelichting

x
x

x

Er volgt nog een nieuw beleid begraafplaatsen

x

We voldoen aan de woningbouwopgave

x
x
x
x
x

We voldoen aan de woningbouwopgave
Staand beleid
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd

Thema 9: Bestuur en organisatie, regio
Opgave

Is gerealiseerd

Actie
1. Voorstellen ontwikkelen voor bestuurlijke vernieuwing via stuurgroep van gemeenteraad. Beeldvormende fase
gemeenteraad meer met de samenleving vormgeven.

In voorbereiding genomen

Wordt deze periode niet
afgerond

x
Bestuurlijke vernieuwing

2. Duidelijk en open communiceren met de samenleving. Zie participatie.
3. Het college bestuurt transparant en geeft tekst en uitleg over zijn besluitvorming richting inwoners, instellingen en
bedrijven
1. Actief stellen van de vraag tot verbetering van de dienstverlening en activiteiten (cliëntparticipatie)

Organisatie

2. Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied participatie. Scholing waarderend
vernieuwen op hoofdlijnen gerealiseerd.
3. Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is. Zie onderdeel participatie.
4. Continueren van lopende participatietrajecten (b.v. “hoe vinden we elkaar?”). De wijken in gaan en communiceren
over verbeteringen en veranderingen in de samenleving

Toelichting
Is tijdelijk ingezet, gepauzeerd vanwege corona

x

Foto lokale democratie heeft helder gemaakt dat hier een duidelijk verbeterpunt
ligt. Vanuit de verbeteragenda is hieraan gewerkt. Ook is de participatietool
vastgesteld. Ook is een participatiekrant in het leven geroepen

x

Is het streven, het gaat uiteindelijk om het oordeel van de samenleving. Er is altijd
verbetering mogelijk op communicatie.
Onderdeel van enquêtes
Te weinig aan gedaan, mede door corona. Via het programma participatie is hard
gewerkt aan een vorm van waarderend vernieuwen. Dit was een project waarbij de
scholing is gerealiseerd.
Is een toegepaste werkwijze geworden

x

Is gerealiseerd. Is onder druk komen te staan door corona.

x
x
x

Thema 10: Financiën
Opgave

Actie
1. De schuldquote moet omlaag. Dat betekent dat we ook sparen om later investeringen te doen.
2. Heffingen, zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing, zijn kostendekkend
3. De stijging van gemeentelijke heffingen voorinwoners en bedrijven beperkt houden.

Is gerealiseerd

In voorbereiding genomen

Wordt deze periode niet
afgerond

Toelichting
De schuldquote is inmiddels omlaag gebracht naar een aanvaardbaar niveau.

x
x
x

Bij de ombuigingen is gekozen de lokale lasten met 15% te verhogen. Daarmee komt
Papendrecht rond het landelijk gemiddelde. Dit doet meer recht aan het

bovengemiddelde voorzieningenniveau van Papendrecht. Tevens is de lijn
ingezet geen incidentele meevallers te gebruiken voor structurele tekorten.
Overall vinden wij dat de financiele positie eem groene kleur, alleen is de
invulling anders dan wij oorspronkelijk gedacht hadden.

Gezonde financiële positie
4. Alleen reserveren voor duidelijke bestemming.

x

5. Binnen de financiële mogelijkheden vormen we een reserve duurzaamheid
6. Er komt een oplopende post voor structureel nieuw beleid.

x
x

De vorming van een reserve toekomstige investeringen past bij het scheppen van
ruimte voor de bekostiging van nieuwe ontwikkelingen.
Zie punt 4. Specifieke reserve duurzaamheid is niet gevormd.
De behoefte aan een post voor structureel beleid is minder relevant in relatie tot het
instellen van een reserve toekomstige investeringen.

