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Werk en inkomen
Wat wilden we bereiken?
1. Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBO- 
leerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Een programma ontwikkelen waarin activiteiten en projecten voor de gehele onderwijsperiode 
van basisonderwijs tot HBO/WO samen met bedrijfsleven  worden ontwikkeld en uitgevoerd

Kwaliteit
De lopende projecten zijn gecontinueerd en/of aangepast aan de hand van evaluaties met de 
partners. Een nieuwe activiteit was de netwerkbijeenkomst in november. 65 Bedrijven waren 
aanwezig in de PKC hal en 300 leerlingen van het vierde jaar Vmbo kregen de gelegenheid te 
netwerken en afspraken te maken met bedrijven voor stages etc. Van alle activiteiten staat een 
weergave op de website van Papendrecht, Onderwijs & Arbeidsmarkt. Onderwijs en arbeidsmarkt

Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt

Kwaliteit
Van alle activiteiten staat een weergave op de website van Papendrecht, Onderwijs & 
Arbeidsmarkt. Zie ook thema onderwijs en jeugd.

Wat wilden we bereiken?
2. Versterking van de lokale en regionale werkgelegenheid

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren'
Zie toelichting bij thema Economie en ondernemen

Wat wilden we bereiken?
3. Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Via de SDD inzetten op de integrale werkgeversbenadering

Kwaliteit
Vanuit de inzet van Baanbrekend wordt door de SDD ingezet op de integrale 
werkgeversbenadering. Daarnaast zijn door SDD en Drechtwerk in 2017 voorbereidingen getroffen 
om in 2018 een gezamenlijke detacheringsorganisatie op te zetten.

Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen
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Kwaliteit
Met de verschillende lokale leerwerkbedrijven (Frittella, Combigoods, Gemiva, Opnieuw&Co) wordt 
steeds voor voldoende aanbod van participatieplekken gezorgd. Helaas is er medio 2017 een 
instroomstop afgekondigd, waardoor tijdelijk geen plaatsing van nieuwe kandidaten mogelijk was.

Wat wilden we bereiken?
4. Stimulering van werk naar werk en van een uitkering naar werk

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Via de SDD inzetten op het structureel helpen van mensen

Kwaliteit
De inzet van de SDD is erop gericht mensen zoveel mogelijk (weer) zelfstandig te maken.

Zorgen voor voldoende aanbod van participatieplekken

Kwaliteit
Met de verschillende lokale leerwerkbedrijven (Frittella, Combigoods, Gemiva, Opnieuw&Co) wordt 
steeds voor voldoende aanbod van participatieplekken gezorgd. Helaas is er medio 2017 een 
instroomstop afgekondigd, waardoor tijdelijk geen plaatsing van nieuwe kandidaten mogelijk was. 
Aan een (lokale) oplossing voor de toekomst is gewerkt.

Wat wilden we bereiken?
5. Stimulering van zelfstandig ondernemerschap (ook voor mensen in een uitkeringssituatie)

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren'
Zie toelichting bij thema Economie en ondernemen

Wat wilden we bereiken?
6. Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) 
facilitering van maatschappelijke initiatieven
Uitvoering geven aan een lokale aanpak armoede (en kinderen). Ondersteunen van maatschappelijke 
initiatieven, bijvoorbeeld door het maken van subsidieafspraken (o.a. Sterk Papendrecht, Algemeen 
Sociaal Fonds Papendrecht en Schuldhulpmaatje).
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Kwaliteit
Verschillende bijeenkomsten zijn georganiseerd om de Papendrechtse situatie in beeld te brengen 
en de aanpak vorm te geven wat geresulteerd heeft in de Actieagenda gezinnen en kinderen in 
armoede 2017-2021. Daarnaast is (professionele) ondersteuning aan minima bij hun 
belastingaangifte geboden en heeft de kick-off plus uitrol plaatsgevonden van Geldplannen 
(NIBUD) en Bereken uw recht onder maatschappelijke partners.

Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden

Kwaliteit
Via de SDD wordt schuldhulpverlening aangeboden. Daarnaast wordt op lokaal niveau en in 
samenwerking met de SDD gewerkt aan betere signalering, doorverwijzing, preventie en nazorg. In 
2017 is daarom ook de Actieagenda kinderen en gezinnen in armoede 2018-2021 samen met 
diverse partners opgesteld.

Wat heeft het gekost ?
Exploitatie Realisatie 

2016
Raming 

2017
Raming 2017(na 

wijziging)
Realisatie 

2017
Verschil

Lasten
Belang werk inkomen -9.595.000 -9.233.000 -9.071.000 -9.399.000 -

328.000
Invoering 
participatiewet

-3.287.000 -3.084.000 -4.035.000 -3.939.000 96.000

Werkgelegenheid -331.000 -258.000 -258.000 -228.000 30.000
Totaal Lasten -13.213.000 -12.575.000 -13.364.000 -13.566.000 -

202.000
Baten
Belang werk inkomen 6.645.000 6.482.000 6.524.000 6.963.000 439.000
Invoering 
participatiewet

128.000 40.000 64.000 78.000 14.000

Werkgelegenheid 30.000 29.000 15.000 15.000 0
Totaal Baten 6.803.000 6.551.000 6.603.000 7.056.000 453.000
Resultaat -6.410.000 -6.024.000 -6.761.000 -6.510.000 251.000
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Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur

Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur
Dit programma omvat de onderdelen:

 Maatschappelijke ondersteuning

 Gezondheid

 Cultuur

 Maatschappelijke accommodaties

Wat wilden we bereiken?
01. Invulling geven aan de nieuwe" Wmo 2015" waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag 
zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als 
mogelijk behouden blijft

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Uitvoeren van de "Wmo 2015"

Kwaliteit
Naast de maatwerkvoorzieningen die via de Sociale Dienst Drechtsteden worden verstrekt is lokaal, 
aan de hand van het uitvoeringsprogramma Sociaal domein 2017, gewerkt aan de uitvoering van 
de Wmo aan de hand van vier programmalijnen: gezond opgroeien, iedereen doet en telt mee, één 
plek voor alle ondersteuningsvragen dichtbij en langer zelfstandig thuis. In dit 
uitvoeringsprogramma wordt uitgegaan van een integrale (ontschotte) benadering van de 3D. 
Belangrijk onderdeel hierbij in 2017 was de verdere doorontwikkeling van het Sociaal Team en 
Centrum voor Jeugd en Gezin Papendrecht wat in het najaar 2017 heeft geresulteerd in de Visie 
Sterk Papendrecht en een eerste organisatieschets onder de noemer Sterk Papendrecht.
Voor wat betreft versterking van de mantelzorgondersteuning is in 2017 uitvoering gegeven aan het 
plan van aanpak "focus op mantelzorg".

Wat wilden we bereiken?
02. Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk 
optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Duurzaam versterken van het voorzieningenaanbod

Kwaliteit
Er is gestart met een verdere doorontwikkeling van het Sociaal Team en Centrum voor Jeugd en 
Gezin Papendrecht wat in het najaar 2017 heeft geresulteerd in de Visie Sterk Papendrecht en 
een eerste organisatieschets die uiteindelijk de basis vormen tot een duurzame structuur c.q. 
organisatiemodel onder de noemer Sterk Papendrecht.

Wat wilden we bereiken?
03. Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
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Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Uitvoering geven aan de PALT-afspraken, het Wmo-beleid en de samenwerkingsafspraken 
Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden met VGZ en zorgaanbieders

Kwaliteit
In 2017 is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om casussen aan te melden bij de doe-tafel. Dit 
heeft geresulteerd in een duurzame oplossing.
In 2017 is volgens het convenant preventie huisuitzettingen gehandeld. De afspraken tussen 
Woonkracht10 en Sterk Papendrecht zijn verscherpt waardoor de samenwerking is verbeterd. Het 
toepassen van de afspraken uit het convenant en de verbeterde samenwerking hebben ertoe geleid 
dat het aantal huisuitzettingen ten opzichte van het voorgaande jaar is afgenomen.
Gelet op de pilot Beschermd Thuis (mensen die op de wachtlijst staan voor een Beschermd Wonen 
voorziening of al in een voorziening zijn opgenomen kunnen onder bepaalde voorwaarden en 
begeleiding zelfstandig wonen) is ook in de PALT afspraken aandacht gevraagd voor geschikte 
huisvesting.

Wat wilden we bereiken?
04. Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of 
sociaal economische status geen belemmering mogen vormen

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners

Kwaliteit
- In onderling overleg is een nieuw regionaal basistakenpakket voor de jeugd gezondheidszorg 
vastgesteld.
- De mogelijkheden voor het lokaal uitvoeren van het rijks vaccinatie programma worden regionaal 
besproken.
- Begin 2017 heeft een kick-off bijeenkomst plaatsgevonden in het kader van de pilot valpreventie. 
Vervolgens is door de dienst Gezondheid & Jeugd in samenwerking met Rivas en andere 
betrokkenen (o.a. fysiotherapeuten en ergotherapeuten) een lokale aanpak ontwikkeld, die in 2018 
kan worden uitgerold.
- In het kader van het speerpunt De Gezonde School is bij beide VO scholen gewerkt aan het 
thema alcohol. Bij de Willem de Zwijger bestond dat uit het opzetten van een lespakket voor de 
leerlingen, training voor de leraren en een ouderavond rondom alcohol, drugs en roken in het kader 
van Gezonde School. 
- Een Gezonde School vignet kan je halen op diverse onderwerpen, niet alleen sport en bewegen of 
voeding. Er zijn in totaal 8 thema's ook: roken en alcohol, welbevinden, relaties en seksualiteit, 
veiligheid, milieu en natuur en mediawijsheid. Een aantal basisscholen heeft het vignet welbevinden 
behaald.

Wat wilden we bereiken?
05. Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Implementatie nota cultuureducatie binnen het kader van de actualisering nota Cultuurbeleid
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Kwaliteit
In 2017 is met de Culturele Raad een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de Cultuuragenda 
2018 – 2022. Belangrijke uitgangspunten bij deze Cultuuragenda (actualisering nota Cultuurbeleid) 
zijn een breder (lees: groter) bereik cultuur(educatie) en een vraaggerichte werkwijze. Dit laatste is 
overigens ook een grote wens vanuit het onderwijs. 

Het grote(re) bereik kan worden behaald door meer aan te sluiten op de vraag vanuit het onderwijs 
en voor- en naschoolse lessen cultuureducatie aan te bieden. Dit gaat georganiseerd worden door 
de zgn. cultuurmakelaar, die eind 2017 hiervoor (voorlopig op projectbasis) is aangesteld. 
Financiering geschiedt uit de reguliere budgetten (o.a. door het aanbieden van minder individuele, 
meer groepslessen muziekonderwijs).

Wat wilden we bereiken?
06. Verzelfstandiging theater

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Voortzetting onderzoek naar verzelfstandiging theater (gestart in 2014) en opstellen van een 
voorstel

Kwaliteit
Op 6 april 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot verzelfstandiging van het team theater en team 
binnensportaccommodaties. Hiertoe zijn in de loop van het jaar 3 bv's opgericht met bijbehorende 
statuten, afspraken, sociaal plan etc.. Per 1 januari 2018 zijn de verzelfstandigingen geëffectueerd. 

Wat wilden we bereiken?
07. Inwoners van Papendrecht kennis laten maken met cultuur

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
De visie op Cultuureducatie zal worden verwoord in een afzonderlijke nota
De visie is onderdeel geworden van de nota cultuur educatie (zie Bevorderen maatschappelijke 
vorming doormiddel van cultuur)

Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de 
kerndoelen onderwijs

1.  Subsidieafspraken met Excelsior herzien i.v.m. organisatie HaFaBra-lessen.

2. Afspraken maken met Stichting Culturele Raad Papendrecht.

3. Bij de subsidieafspraken met Stichting Cultuur Educatie Zuid Holland Zuid
• meer nadruk leggen op kunstmenu en projecten (scholen), hierbij uitgaande van de vraag 
van de scholen
• aandacht voor crossovers (verbinding zoeken met andere beleidsterreinen)
• aandacht voor andere doelgroepen
• afbouw gesubsidieerde individuele muzieklessen met oog voor positie Excelsior
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Kwaliteit
Op dit moment wordt het Kunstmenu aangeboden zoals dit de laatste jaren is aangeboden: 
doorgaande leerlijn waarin alle kunstdisciplines zijn vertegenwoordigd. Op basis van de vraag 
vanuit de scholen zullen in de toekomst aanpassingen in het Kunstmenu worden gerealiseerd, 
zodat ook hier sprake is van een 'vraaggericht aanbod'.

Subsidieafspraken met opvolger ToBe over inhoudelijke beleidsombuiging

Kwaliteit
In 2017 zijn diverse gesprekken gevoerd met de St. Cultuureducatie ZHZ over veranderingen in het 
muziekonderwijs (minder individuele lessen, zodat de 'opbrengst' per les groter wordt, zodat er 
meer geld wordt 'vrijgespeeld' voor projecten etc.). Hierin worden ook de wensen van Excelsior 
betrokken, ook hierover zijn gesprekken (ook bestuurlijk) inmiddels gevoerd.

Wat wilden we bereiken?
08. Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Stimuleren samenwerking van mogelijke samenwerkingspartners

Kwaliteit
- Betrekken van samenwerkingspartners op maat, per activiteit, zoals Positief Klimaat Papendrecht 
en Stapjefitter.
Ambassadeurschap Positief Klimaat Papendrecht: wethouders de heer Koppenol en mevrouw 
Reuwer en topsporter Roy Hoornweg;
- Er is een nieuwe vorm voor regionale samenwerking aangepast sporten gevonden in de vorm van 
een gezamenlijke subsidieaanvraag binnen het kader van de landelijke stimuleringsmaatregel 
'Grenzeloos actief'.

Wat wilden we bereiken?
09. Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Faciliteren evenementen

Kwaliteit
Naast de financiering van de ijsbaan is, nadat het Oranje comité zich (tijdelijk) heeft teruggetrokken, 
de financiële en ambtelijke inzet in 2017 met name gericht geweest op het zelf organiseren van 
Koningsdag. Daarnaast hebben de gebruikelijke evenementen (o.a. wielerronde, NL Doet, 
Sinterklaas, Kids and Cars) doorgang gevonden.

Wat wilden we bereiken?
10. Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek
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Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Implementatie samenwerkingsovereenkomst KennisMarkt

Kwaliteit
Met de Bibliotheek AanZet zijn voorbereidingen getroffen voor een tijdelijke verhuizing naar de plint 
Den Briel. Daarin wordt een aanvang gemaakt in een 'pop-up'achtige setting van de voorgestane 
nieuwe stijl bibliotheek. Met de Bibliotheek AanZet, de Volksuniversiteit en RTV Papendrecht zijn 
tegelijkertijd verdere overleggen gevoerd over de inhoudelijke opzet van het concept voor de 
KennisMarkt zoals dat beoogd wordt op de locatie naast het gemeentehuis.

Wat wilden we bereiken?
11. Overdracht beheer collectie Luigies

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Onderzoek naar alternatieven binnen Plan van Aanpak

Kwaliteit
Op 1 december 2017 is een overeenkomst met het Dordrechts Museum ondertekend waarbij de 
meest waardevolle en zeldzame werken uit de Collectie Moderne Kunst overgedragen zijn aan het 
Dordrechts Museum op basis van een langdurige bruikleenovereenkomst. Een deel van de 
Collectie Moderne Kunst wordt permanent tentoongesteld in het Dordrechts Museum. Voor het 
resterende deel wordt nog gezocht naar een definitieve huisvesting in Papendrecht.

Wat wilden we bereiken?
12. Invulling geven aan efficiënte en effectieve inzet van maatschappelijke accommodaties als 
voorzieningenniveau voor ontplooiing van maatschappelijke activiteiten binnen Papendrecht

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Uitvoeren van het Opgestelde beleid maatschappelijke accommodaties

Kwaliteit
- Het pand Westeind 130 (voormalig school de Dijk) is omgezet van de functie maatschappelijk 
vastgoed naar wonen. Planontwikkeling om tot uitgifte te komen is gestart.
- De Voedselbank heeft het pand Westeind 202 (bouwkundig en technische afgeschreven) verlaten 
en huurt niet meer (om niet) bij de gemeente. 
- Er zijn voornemens om gebouw de Boeieraak om te vormen tot een multifunctionele 
accommodatie voor meerdere gebruikers, waaronder jeugd- en jongerenwerk. Het college heeft 
hiervoor een voorstel aan de raad aangeboden. Besluitvorming in de raad en realisatie vindt plaats 
in 2018 inclusief verdere voorbereidingen met de omwonenden.
- Er is integraal gekeken naar de kansen en mogelijkheden van het maatschappelijk vastgoed 
bestand met als doel het niet rendabel gebruik (zowel economisch als op het gebied van 
duurzaamheid) terug te brengen en panden af te stoten voor (her)ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld 
woningbouw.

Wat wilden we bereiken?
13. Uitvoering geven aan de Structuurvisie Papendrecht 2020 en het Collegeprogramma 2014-
2018
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Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Uitvoeren van het Opgestelde beleid maatschappelijke accommodaties

Kwaliteit
- Het pand Westeind 130 (voormalig school de Dijk) is omgezet van de functie maatschappelijk 
vastgoed naar wonen. Planontwikkeling om tot uitgifte te komen is gestart.
- De Voedselbank heeft het pand Westeind 202 (bouwkundig en technische afgeschreven) verlaten 
en huurt niet meer (om niet) bij de gemeente. 
- Er zijn voornemens om gebouw de Boeieraak om te vormen tot een multifunctionele 
accommodatie voor meerdere gebruikers, waaronder jeugd- en jongerenwerk. Het college heeft 
hiervoor een voorstel aan de raad aangeboden. Besluitvorming in de raad en realisatie vindt plaats 
in 2018 inclusief verdere voorbereidingen met de omwonenden.
- Er is integraal gekeken naar de kansen en mogelijkheden van het maatschappelijk vastgoed 
bestand met als doel het niet rendabel gebruik (zowel economisch als op het gebied van 
duurzaamheid) terug te brengen en panden af te stoten voor (her)ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld 
woningbouw.

Wat wilden we bereiken?
14. Huisvesten van aan Papendrecht gekoppelde statushouders (conform taakstelling vanuit 
Rijk)

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Statushouders die door het COA aan de gemeente gekoppeld worden, worden via het regionaal 
Platvorm Uitvoering Voorrang (PUV) toebedeeld aan de corporatie in de betreffende gemeente

Kwaliteit
In 2017 zijn vier personen meer gehuisvest dan op grond van de wettelijke taakstelling noodzakelijk 
was. Daarmee zijn alle door COA aan Papendrecht gekoppelde statushouders gehuisvest.

Wat wilden we bereiken?
15. Integratie in en participatie aan de Papendrechtse samenleving door statushouders

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Bieden van maatschappelijke begeleiding aan statushouders
Begeleiding bij asielprocedure, coachen bij vestiging in de gemeente en integratie/inburgering, 
begeleiden bij gezinshereniging. informatievoorziening over rechten en plichten

Kwaliteit
Stichting Vluchtelingenwerk heeft in opdracht van de gemeente bovenstaande activiteiten 
uitgevoerd

Aanbieden van een participatieverklaringstraject
Het aanbieden van een participatieverklaringstraject dat bestaat uit een workshop van twee dagdelen 
en het ondertekenen van de participatieverklaring.
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Kwaliteit
Stichting Vluchtelingenwerk heeft in opdracht van de gemeente de workshops gegeven. De 
ondertekening van de participatieverklaring door de eerste 43 statushouders heeft in het eerste 
kwartaal van 2018 plaatsgevonden.

Plan van aanpak huisvesting, integratie en participatie van statushouders in Papendrecht
Het voeren van gesprekken met stakeholders, het organiseren van statushouders beraden en het 
schrijven van een plan van aanpak.

Kwaliteit
In 2017 zijn gesprekken gevoerd met stakeholders en zijn twee statushouders beraden 
georganiseerd. Het eerste statushouders beraad was met stakeholders en stond in het teken van 
elkaar leren kennen en benoemen van wat in de werkzaamheden/samenwerking goed gaat en 
waar nog verbetering mogelijk is. Het tweede statushouders beraad was met statushouders zelf 
waarbij statushouders een toelichting gaven op hoe zij hun komst naar Papendrecht hebben 
ervaren. In december 2017 heeft het college het plan van aanpak huisvesting, integratie en 
participatie van statushouders in Papendrecht vastgelegd.

Wat wilden we bereiken?
16. Waarborgen voortbestaan kinderboerderij

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Invullen bestuurdersrol, financiële borging nabije toekomst, schrijven businessplan (nieuwe 
structuur Kinderboerderij, borging lange termijn)
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Kwaliteit
De stichting Papenhoeve is in 2014 verzelfstandigd en werkt sindsdien als zelfstandige stichting 
waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft. In 2017 is een financieel tekort ontstaan als 
gevolg van een juridisch conflict met een medewerkster. Augustus 2017 is naar aanleiding hiervan 
het voltallige bestuur afgestreden. 

Per 1 september is er door de gemeente een interim-voorzitter aangesteld, is het juridisch conflict 
met de medewerkster geschikt en heeft de gemeenteraad ingestemd met een voorstel voor een 
lening aan de Stichting Papenhoeve om zodoende om het voortbestaan van Papenhoeve te 
waarborgen. Hierbij is als voorwaarde gesteld dat er lessen worden getrokken uit voorgaande 
periode en dat er een toekomstbestendig businessplan 2.0  moet worden opgesteld om het 
toekomstig  functioneren van de kinderboerderij te waarborgen. Afgesproken is dat hiervoor uiterlijk 
maart 2018 een businessplan wordt geformuleerd (is begin maart 2018 voorgelegd aan 
gemeenteraad en geaccordeerd).

Wat heeft het gekost ?
Exploitatie Realisatie 

2016
Raming 

2017
Raming 2017(na 

wijziging)
Realisatie 

2017
Verschil

Lasten
Decentralisatie van de Jeugdzorg 
en AWBZ/WMO

-
13.038.000

-
14.171.000

-14.671.000 -
14.439.000

232.000

AWBZ/WMO 0 0 0 0 0
Gezondheid -549.000 -425.000 -457.000 -438.000 19.000
Cultuur -3.546.000 -3.009.000 -2.928.000 -3.013.000 -85.000
Totaal Lasten -

17.133.000
-

17.605.000
-18.056.000 -

17.890.000
166.000

Baten
Decentralisatie van de Jeugdzorg 
en AWBZ/WMO

1.377.000 77.000 703.000 954.000 251.000

AWBZ/WMO 0 0 0 0 0
Gezondheid 11.000 11.000 175.000 215.000 40.000
Cultuur 2.119.000 1.070.000 1.221.000 1.435.000 214.000
Totaal Baten 3.507.000 1.158.000 2.099.000 2.604.000 505.000
Resultaat -

13.626.000
-

16.447.000
-15.957.000 -

15.286.000
671.000
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Onderwijs en jeugd

Onderwijs en jeugd
Dit programma omvat de onderdelen:

 Onderwijs

 Onderwijs en arbeidsmarkt

 Jeugd

Wat wilden we bereiken?
1. Iedereen moet gaven en talenten kunnen ontwikkelen

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Actualiseren van het voorschoolse voorzieningen beleid

Kwaliteit
Met ingang van 1 januari 2018 wordt de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen van 
kracht. Gemeenten zijn – naast hun andere wettelijke taken - vanaf 1 januari 2018 verantwoordelijk 
voor een voldoende en toegankelijk aanbod voor peuters van 2,5 tot 4 jaar van ouders die geen 
recht hebben op kinderopvangtoeslag, voor minimaal 2 x 2,5 uur per week, gedurende 40 weken 
per jaar. Via een ingroeimodel stelt het Rijk vanaf 2016 tot 2022 structureel geld beschikbaar aan 
gemeenten voor de opvang van deze kinderen. In 2017 zijn met Stichting Wasko en Kinderopvang 
Papendrecht B.V. gesprekken gevoerd over de gevolgen van de invoering van de Wet harmonisatie 
voor de rol van de gemeente, de gewijzigde financieringswijze, de voorwaarden om in aanmerking 
te komen voor een bijdrage in de financiering van kindplaatsen voor doelgroepkinderen, de kosten 
per kindplaats per jaar en het aantal te bekostigen kindplaatsen. Bij beide organisaties zijn 
kindplaatsen ingekocht.

Evalueren van de Kadernota Onderwijs 2012-2016 en opstellen van een nieuwe kadernota 
onderwijs (en jeugd)

Kwaliteit
Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft een factsheet opgesteld die een cijfermatig beeld 
schetst van hoe het met de Papendrechtse jeugd en hun opvoeders gaat. Daarnaast zijn diverse 
participatiebijeenkomsten georganiseerd waarin met kinderen, jongeren, ouders en professionals is 
gesproken over de vraag wat zij nodig hebben om op een prettige manier in Papendrecht op te 
groeien en op te voeden. Op basis van de uitkomsten is gestart met het opstellen van een nieuwe 
onderwijs- en jeugdagenda voor de periode 2018-2022. Centraal hierin staat de structurele 
participatie van en communicatie met kinderen, jongeren en ouders. Ook is een aantal concrete 
ideeën van de kinderen en jongeren direct gerealiseerd, zoals het instellen van een verkeers- en 
speeltuinenbrigade.

Wat wilden we bereiken?
2. Voldoende openbaar onderwijs

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Primair Onderwijs en Openbaar Voortgezet 
Onderwijs
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Kwaliteit
Elk jaar wordt de gemeenteraad in maart voorgesteld goedkeuring te verlenen aan de 
ontwerpbegroting en in september in te stemmen met de ontwerpjaarrekening. In 2017 heeft de 
raad de goedkeuring en de instemming verleend.

Wat wilden we bereiken?
3. Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs

Kwaliteit
Ter voorbereiding op een haalbaarheidsonderzoek naar (ver)nieuwbouw voor de twee 
Papendrechtse scholen voor voortgezet onderwijs zijn vier raadsbrede werkbijeenkomsten 
georganiseerd. In deze bijeenkomsten hebben de scholen hun gezamenlijke toekomstvisie uit 2016 
nogmaals gepresenteerd en is gesproken over de gemeentelijke visie op en de randvoorwaarden 
en mogelijke locaties voor de (ver)nieuwbouw. Medio 2017 werd duidelijk dat de wensen en eisen 
van een van de schoolbesturen niet (meer) pasten binnen de gezamenlijke toekomstvisie van de 
twee scholen en de gemeentelijke visie op en randvoorwaarden voor de (ver)nieuwbouw. In een 
laatste poging om alle betrokkenen op één lijn te krijgen, is de scholen gevraagd de gezamenlijke 
toekomstvisie te herijken.

Regie voeren op de bouw- en planningsactiviteiten van de schoolbesturen die volgen uit het 
Integraal Huisvestingsplan 2013-2022

Kwaliteit
Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht heeft 
onderzocht in hoeverre locatie de Wielen (obs 't Kofschip) nog open gehouden kon worden. 
Renovatie van het schoolgebouw aan de P. Zandtstraat 1, zijnde het laatste schoolgebouw van het 
IHP, is hierdoor uitgesteld tot na de besluitvorming door het schoolbestuur.

Wat wilden we bereiken?
4. Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie- en 
kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarkt voor de topsectoren en verbonden 
toeleveranciers en afnemers

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Congres Dare2Cross  (voorheen Aerospace meets Maritime)

Kwaliteit
14 november was de vierde editie van het congres. Wederom een groot succes en zeker de 
betrokkenheid van het Albert Schweitzerziekenhuis rond zorgtechnologie is een voor onze regio 
waardevolle aanvulling.

De scholen VO uit de Drechtsteden werken samen als platform beta scholen en ontwikkelen 
activiteiten om de onderzoeksvaardigheden van leerlingen te stimuleren
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Kwaliteit
Een van de activiteiten in 2017 was de voorbereiding voor de Smart Lectures begin 2018. Thema 
zorgtechnologie. Vijf scholen Havo/Vwo uit Drechtsteden en het Albert Schweitzerziekenhuis zijn 
betrokken.

De twee scholen VO uit Papendrecht, de gemeente  en de bedrijven Fokker, Royal IHC en Iv-
groep werken samen met Jet-net

Kwaliteit
De samenwerking met JetNet is beëindigd najaar 2017. De reden is de zeer geringe toegevoegde 
waarde die JetNet heeft betekend voor de samenwerking tussen de scholen en de drie bedrijven de 
afgelopen periode. Na een evaluatie met scholen en bedrijven is tot dit besluit gekomen.

Leerlijn Aerospace en Maritime

Kwaliteit
De leerlijn is niet verder gekomen dan de implementatie bij de Viermaster. Tweede helft 2017 is 
geëvalueerd op welke wijze de andere scholen toch mee gaan doen. Idee daarvoor is de 
techniekspelen. Dat idee is in 2017 nog niet verder uitgewerkt.

Netwerkbijeenkomst Vmbo. In het kader van loopbaan oriëntatie en begeleiding

Kwaliteit
Deze bijeenkomst heeft 15 november 2017 plaatsgevonden in de PKC hal. 65 Bedrijven en 300 
leerlingen hebben deelgenomen. Het initiatief is samen met de gemeentes Molenwaard en 
Alblasserdam geconcretiseerd.

Onderwijsroute is een activiteit, waar leerlingen Vmbo een dagdeel op bezoek gaan bij twee 
bedrijven in de regio West-Alblasserwaard

Kwaliteit
Ook in 2017 is voor de derde keer een onderwijsroute georganiseerd voor leerlingen van De Lage 
Waard en het Willem de Zwijgercollege.. Bij evaluatie ervan is een van de verbeterpunten voor een 
volgende editie dat sommige bedrijven liever wat langer de tijd willen hebben om leerlingen te 
informeren en dat leerlingen zelf iets kunnen doen.

Overkoepelend certificaat technologie

Kwaliteit
Het technologiecertificaat wordt bij alle acticteiten waar leerlingen succesvol aan hebben 
deelgenomen uitgereikt. De scholen VO bundelen deze en bij eindexamen krijgen de leerlingen dit 
mee in hun portfolio.

Smart lectures uitbreiden naar Drechtsteden
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Kwaliteit
In 2017 heeft geen editie van Smart Lectures plaatsgehad. Wel zijn de voorbereidingen gestart voor 
2018 samen met het Albert Schweitzerziekenhuis en vijf VO scholen uit Papendrecht, Dordrecht en 
Zwijndrecht

Techniekdock is een innovation lab in de Duurzaamheidsfabriek waar workshops worden 
georganiseerd voor leerlingen basisonderwijs

Kwaliteit
Verschillende scholen uit Papendrecht hebben deelgenomen aan Techniekdock, een jaarlijks 
terugkerende activiteit georganiseerd in De Duurzaamheidsfabriek.

Techniekroute is een activiteit, waar leerlingen van groep 7 van het basisonderwijs naar 
bedrijven gaan om iets te zien, horen en te doen

Kwaliteit
In 2017 hebben vijf basisscholen deelgenomen aan de techniekroute. Er was nog geen behoefte 
vanuit de bedrijven om het aantal bezoekende scholen uit te breiden, wellicht wel de komende 
jaren. Eerst goed neerzetten van het programma.

Uitbreiden van de activiteiten tot een  programma gekoppeld aan technologie- certificaten 
zodat een  doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO

Kwaliteit
Met de aanvulling in 2017 van de netwerkbijeenkomst voor 4e jaars Vmbo is er een 
activiteitenprogramma ontwikkeld dat voor alle doelgroepen jaarlijks of tweejaarlijks(Smart 
lectures)een aanbod biedt.

Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt – onderdeel onderwijs
Van alle activiteiten staat een weergave op de website van Papendrecht,  Onderwijs en arbeidsmarkt

Verbreden communicatie

Kwaliteit
Op de gemeentelijke website is een subsite Onderwijs en Arbeidsmarkt, waarop informatie over alle 
projecten en activiteiten is opgenomen Onderwijs en arbeidsmarkt

Wat wilden we bereiken?
5. Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een 
positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren 
aan de gemeenschap

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Evalueren van de Kadernota Jeugd 2010-2014
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Kwaliteit
Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft een factsheet opgesteld die een cijfermatig beeld 
schetst van hoe het met de Papendrechtse jeugd en hun opvoeders gaat. Daarnaast zijn diverse 
participatiebijeenkomsten georganiseerd waarin met kinderen, jongeren, ouders en professionals is 
gesproken over de vraag wat zij nodig hebben om op een prettige manier in Papendrecht op te 
groeien en op te voeden. Op basis van de uitkomsten is gestart met het opstellen van een nieuwe 
onderwijs- en jeugdagenda voor de periode 2018-2022. Centraal hierin staat de structurele 
participatie van en communicatie met kinderen, jongeren en ouders. Ook is een aantal concrete 
ideeën van de kinderen en jongeren direct gerealiseerd, zoals het instellen van een verkeers- en 
speeltuinenbrigade.

Evalueren van het speelruimtebeleid en onderhouden van de huidige speelplekken

Kwaliteit
Er is een inventarisatie van de speel-, sport- en hangplekken opgepakt, met als doel het binnen de 
budgettaire kaders instandhouden van kwalitatief voldoende speelplekken.

Het aanbieden van sociaal-culturele activiteiten voor verschillende doelgroepen

Kwaliteit
- Uitvoering van de activiteiten uit het kunstmenu.
- Het Jeugd en Jongerenwerk heeft in 2017 gewerkt vanuit de tijdelijke locatie in de voormalige 
Kunstuitleen. In 2017 werd er veel geïmproviseerd (activiteiten op andere locaties zoals de 
Kinderdisco on Tour), aangepast en gewerkt vanuit een locatie die de nodige beperkingen heeft 
qua ligging en mogelijkheden. 
Op de locatie zijn in 2017 diverse cursussen en workshops uitgevoerd en heeft met name het 
jongerenwerk (12-21 jaar) trajecten in het kader van coaching in combinatie met talentontwikkeling 
ontplooid. Voor meer info over de activiteiten/ cursussen en workshops , kijk op : 
www.jenjwpapendrecht.nl

Jongeren die dreigen uit te vallen worden ondersteund en begeleid op straat en zo nodig naar 
de juiste hulpverlening geleid

Kwaliteit
Met de inzet van de straatcoach zijn jongeren met verhoogd risico op uitval / crimineel gedrag 
begeleid met inzet van hulp en ondersteuning.

Wat wilden we bereiken?
6. Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen de kansen om zich te ontwikkelen en naar 
vermogen mee te  doen

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Realisatie van nieuwe gezamenlijke huisvesting voor Centrum Jeugd en Gezin en Sociaal Team
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Kwaliteit
Afspraken met maatschappelijke partners zijn gemaakt voor huisvesting op een centrale locatie in 
Papendrecht, genaamd 'nieuwbouw Den Briel' (aan de Veerweg). Oplevering is uitgesteld naar 
2018.

Uitvoeren van de Jeugdwet op lokaal niveau en in samenwerking met de andere gemeenten in 
de regio Zuid-Holland Zuid

Kwaliteit
De eerste jaarcijfers
In 2017 hebben 784 kinderen en jongeren een individuele voorziening gekregen vanuit de 
Jeugdwet. Het zwaartepunt ligt op de instroom van de specialistische GGZ. De vraag aan 
ondersteuning vanuit de jeugdigen en het voorveld naar het jeugdteam was hoog in 2017, hoger 
dan in de andere gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Om wachtlijsten terug te dringen is lokaal 1 FTE 
toegevoegd aan het jeugdteam. Ook de regionale tekorten liepen op. Hiervoor zijn in 2017 extra 
middelen beschikbaar gesteld om wachttijden terug te dringen. 
In 2017 zijn 237 meldingen Veilig Thuis gedaan voor kinderen en jongeren uit Papendrecht. De 
voorbereidingen zijn getroffen om de projectorganisatie Veilig Thuis over te laten gaan naar een 
structurele positie binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd, als afdeling. 

Lokale ontwikkelingen 
Aan de hand van het uitvoeringsprogramma Sociaal domein 2017 is gewerkt aan, voor het onder 
Jeugd de vier programmalijnen: gezond opgroeien, iedereen doet en telt mee, één plek voor alle 
ondersteuningsvragen dichtbij en langer zelfstandig thuis. Belangrijke ontwikkelingen zijn start pilot 
Buurtgezinnen en POH GGZ jeugd en Gezin. 
Belangrijk onderdeel hierbij in 2017 was de verdere doorontwikkeling van het Sociaal Team en 
Centrum voor Jeugd en Gezin Papendrecht wat in het najaar 2017 heeft geresulteerd in de Visie 
Sterk Papendrecht en een 1ste organisatieschets die uiteindelijk de basis vormen tot een duurzame 
structuur c.q. organisatiemodel onder de noemer Sterk Papendrecht.

Uitvoeren van preventie en signalering jeugdgezondheidszorg

Kwaliteit
Vanaf 2017 wordt extra ingezet op de interventie Voorzorg, gericht op kwetsbare, jonge aanstaande 
moeders.

Zorgen voor goede informatievoorziening sociaal domein breed richting de gemeenteraad, 
zodat gestuurd kan worden op resultaten

Kwaliteit
In het eerste kwartaal van 2017 is de Monitor 3D Drechtsteden waarin cijfers zijn opgenomen op 
het terrein van de Jeugdwet, Participatiewet en Wmo.

Wat wilden we bereiken?
7. Het verminderen van jongerenoverlast

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Halt biedt een aanbod gericht op preventie
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Kwaliteit
In 2017 zijn op de scholen voor voortgezet onderwijs voorlichtingslessen gegeven over de "invloed 
van de groep" en "onlineveiligheid". Daarnaast zijn op het primair onderwijs voorlichtingslessen 
gegeven over veilig omgaan met vuurwerk.

Het mogelijk maken van een open inloop in de  wijk (chill-inn)

Kwaliteit
Naar aanleiding van de overlast op het Molenveld heeft in 2017 een open inloop op deze locatie 
plaatsgevonden.

Hinderlijke groepen jongeren worden vindplaatsgericht aangepakt

Kwaliteit
Vanuit het jongeren overlast overleg zijn, door onderlinge afstemming en gemaakte afspraken, 
goede resultaten geboekt en is het jongeren overlast verminderd.

Wat wilden we bereiken?
8. Huisvesting van het jeugd en jongerenwerk

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Oriënteren op de structurele huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk

Kwaliteit
- Er zijn goede vorderingen gemaakt in het vinden van een structurele huisvesting voor het jeugd- 
en jongerenwerk. Dit zal moeten leiden tot besluitvorming en planontwikkeling in 2018 in 
samenspraak met omwonenden.
- In 2017 is gezamenlijk met het jeugd- en jongerenwerk en de partners een nieuwe visie op het 
jeugd- en jongerenwerk opgesteld.
- In 2017 is het project "social brokers" uitgevoerd, dit project is gericht op netwerkversterking van 
jeugd en jongeren. Eind 2017 is het project ingebed in de werkwijze van het jeugd- en 
jongerenwerk.

Jeugd
Jeugdhulp
Het Centrum Jeugd en Gezin Papendrecht vormt de toegang van de Jeugdhulp in Papendrecht. Hulp- 
en ondersteuningsvragen worden opgepakt aan de hand van de nieuwe werkwijze door de 
jeugdprofessionals binnen het Centrum Jeugd en Gezin.
De jeugdhulp wordt samen met 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid ingekocht door de 
Serviceorganisatie ZHZ. In het lokaal en regionaal uitvoeringsprogramma zijn de doelen beschreven 
om werkelijk te komen tot een verbeterde jeugdhulp. Bijvoorbeeld het werkelijk invoeren van de 
nieuwe principes zoals één gezin, één plan, één contactpersoon en praten met ouders en jongeren en 
niet over. Naast de lokale inzet vraagt het ook om aansluiting op de regionale werkwijze, bijvoorbeeld 
op het terrein van Jeugd & Veiligheid.
Het aantal kinderen en jongeren dat gebruik maakt van ondersteuning binnen de Jeugdhulp is in 
beeld. Dit betekent sturen op resultaten en invoeren van de budgetverantwoordelijkheid bij het 
jeugdteam.
Het Rijk heeft met invoering van de Jeugdwet een macrokorting opgelegd van 15% verspreid over drie 
jaar, respectievelijk 6% in 2015, 5% in 2016 en 4% in 2017. Met de zorgaanbieders zijn afspraken 
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gemaakt over de frictiekosten (Regionaal Transitiearrangement, 18 oktober 2013). De invoering van 
het objectief verdeelmodel door het Rijk betekent een extra korting van 1,27% op Zuid-Holland Zuid 
niveau met ingang van 2016. De financiële consequenties worden verwerkt in de begroting 2016 van 
de serviceorganisatie. Het budget jeugdhulp Papendrecht 2016 is in de meicirculaire 2015 vastgesteld 
op € 5,7 miljoen.

Onderwijs
Het hebben van een startkwalificatie is een belangrijke voorwaarde voor volwaardige 
maatschappelijke participatie, voor meedoen in de samenleving. Meedoen is niet alleen belangrijk 
voor iemands eigenwaarde en economische positie, maar ook voor de samenleving vanwege de 
economische groei en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat het belangrijk is 
om de interesses en talenten van de Papendrechters, in het bijzonder van de kinderen en jongeren, te 
ontdekken, te ontwikkelen en te behouden voor de regio. De gemeente creëert daarbij de 
randvoorwaarden door samen met de scholen en andere relevante partners te komen tot een breed 
gedragen lokaal onderwijsbeleid met voldoende en breed aanbod van kwalitatief goed onderwijs. In dit 
kader zijn de gemeente en de twee Papendrechtse scholen voor voortgezet onderwijs in 2015 gestart 
met een traject dat erop gericht is binnen deze bestuursperiode een besluit te nemen over de 
realisatie van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept waarmee de toekomstbestendigheid van 
het voortgezet onderwijs wordt vergroot. Verder ligt de focus op het verbeteren van de aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten, het versterken 
van de verbinding tussen passend onderwijs en de zorg voor jeugdigen, de voortzetting van de 
maatschappelijke stage, het bieden van voor- en vroegschoolse educatie en het stimuleren van de 
samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair onderwijs.

Wat heeft het gekost ?
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Onderwijs -3.505.000 -3.062.000 -3.151.000 -2.982.000 169.000
Jeugd -437.000 -339.000 -278.000 -268.000 10.000
Totaal Lasten -3.942.000 -3.401.000 -3.429.000 -3.250.000 179.000
Baten
Onderwijs 751.000 141.000 357.000 342.000 -15.000
Jeugd 21.000 6.000 6.000 3.000 -3.000
Totaal Baten 772.000 147.000 363.000 345.000 -18.000
Resultaat -3.170.000 -3.254.000 -3.066.000 -2.905.000 161.000
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Sport
Wat wilden we bereiken?
1. De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke 
gezondheid te bevorderen

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen 
met sport in aanraking te brengen zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers', 
onderdeel Sportstimulering

Kwaliteit
- Uitgave Sport en beweegkalender aan onderwijs, sportverenigingen, schoolsportcommissies en 
samenwerkingspartners;
- Uitgave Beweegwijzer 60+ Actief;
- Presentatie via papendrecht.nl/sportstimulering, PUUR Papendrecht en Papendrechts 
Nieuwsblad;
- Organisatie activiteiten met sportstimulering als middel om maatschappelijk doel te bereiken.

Stimuleren van de organisatie van sportevenementen door verenigingen, die er voor zorgen 
dat sporten gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten

Kwaliteit
- In Papendrecht zijn gedurende het jaar 2017 diverse sportieve evenementen georganiseerd. Deze 
zijn terug te vinden op het evenementenoverzicht 2017. 
- In 2017 heeft de gemeente Papendrecht de bereidheid getoond om de New Energy Tour te 
faciliteren. Helaas heeft deze wielerwedstrijd door (externe)  omstandigheden niet plaats kunnen 
vinden.
- De organisatie stimuleren van sport en beweegactiviteiten door sportclubs is zichtbaar door de 
schoolsportactiviteiten, clinics of wedstrijden in de sport en beweegkalender.

Wat wilden we bereiken?
2. Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Actualiseren en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen

Kwaliteit
Het meerjarenonderhoudsplan is leidend geweest bij de uitvoering van het onderhoud. Bij v.v. 
Papendrecht zijn extra ballenvangers geplaatst nadat in het gebied Slobbengors enkele 
waterpartijen zijn aangelegd.

Wat wilden we bereiken?
3. Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Voorbereiden en opstellen van een voorstel m.b.t. verzelfstandiging sportcentrum
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Kwaliteit
Op 6 april 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot verzelfstandiging van het team theater en team 
binnensportaccommodaties. Hiertoe zijn in de loop van het jaar 3 bv's opgericht met bijbehorende 
statuten, afspraken, sociaal plan etc.. Per 1 januari 2018 zijn de verzelfstandigingen geëffectueerd. 

Wat wilden we bereiken?
4. Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank)

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Sportverenigingen faciliteren zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers' onderdeel 
verenigingsondersteuning

Kwaliteit
- Deskundigheidsbevordering via mini sportcongres met thema's op verzoek van de sportclubs: Wet 
op de Privacy en Van Missie naar Strategie;
- Advisering op verzoek van een sportclub;
- Sportclubs betrekken bij de organisatie van gemeentelijke (sport en beweeg) activiteiten;
- Er is uitvoering gegeven aan de regeling jeugdsportsubsidie.

Wat heeft het gekost ?
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Sport -3.810.000 -3.460.000 -3.757.000 -4.235.000 -478.000
Baten
Sport 1.550.000 913.000 916.000 1.289.000 373.000
Resultaat -2.260.000 -2.547.000 -2.841.000 -2.946.000 -105.000
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Economie en ondernemen
Wat wilden we bereiken?
1. Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht

Kwaliteit
De Stichting Promotie Papendrecht (SPP) is opgericht door vrijwilligers c.q. ondernemers. De twee 
LED schermen zijn in bedrijf. De content is in beheer van de stichting en van niet-commerciële 
aard, om Papendrecht te promoten.

Wat wilden we bereiken?
2. Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht

Kwaliteit
De Stichting Promotie Papendrecht (SPP) is opgericht door vrijwilligers c.q. ondernemers. De twee 
LED schermen zijn in bedrijf. De content is in beheer van de stichting en van niet-commerciële 
aard, om Papendrecht te promoten.

Wat wilden we bereiken?
3. Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven

Kwaliteit
In 2017 is verder gegaan met het ontwikkelen van een programma  waarin activiteiten en projecten 
voor de gehele onderwijsperiode van basisonderwijs tot HBO/WO samen met het bedrijfsleven 
worden ontwikkeld en uitgevoerd. De lopende projecten zijn in 2017 gecontinueerd en/of aangepast 
aan de hand van evaluaties met de partners. Denk bijvoorbeeld aan de techniekroute, 
de onderwijsroute en de voorbereiding van 'smart lectures'.

Wat wilden we bereiken?
4. Excellerende topsectoren

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Het organiseren van het innovatiecongres Dare2Cross
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Kwaliteit
14 november 2017 was de vierde editie van het congres. Thema van dit jaar was Big Data. Er is 
nog meer inzet gepleegd om de juiste bedrijven aan tafel te krijgen. Daarmee is de kans op 
concrete samenwerking geoptimaliseerd. Zeker de betrokkenheid van het Albert 
Schweitzerziekenhuis rond zorgtechnologie is een voor onze regio waardevolle aanvulling.

Uitvoeren samenwerkingsprotocol Stichting DEAL!

Kwaliteit
In 2017 is het samenwerkingsprotocol voortgezet. In Drechtstedelijk verband is aan acquisitie 
gedaan voor de gehele regio met het samenwerkingsverband DEAL! In 2017 heeft DEAL sterk 
ingezet op marketing en is het aantal projecten ruim verdubbeld. De 26 projecten in 2017 hebben 
765 arbeidsplaatsen opgeleverd.

Wat wilden we bereiken?
5. Verduurzamen economie

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Faciliteren van overleggen tussen bedrijven gericht op kennisdeling over het verduurzamen 
van bedrijfsprocessen

Kwaliteit
In 2017 is het project circulaire economie Oosteind succesvol uitgevoerd. Bedrijven hebben elkaar 
gevonden in samenwerking en kennisdeling op gebied van energiebesparing en verduurzaming, 
maar ook in het delen van personeel, werkmaterialen en werkruimtes. Tussen twee bedrijven is een 
kleine kringloop ontstaan. Opgevangen regenwater van grote dakoppervlakken wordt gebruikt door 
het andere bedrijf als grondstof wat zowel financieel als in vervoersbewegingen op het terrein 
voordeel oplevert.  

 

Het bevorderen van het gebruik van de Milieubarometer bij bedrijven

Kwaliteit
Regionaal is in 2017 onder meer een promotiefilm gemaakt over de Milieubarometer in 
samenwerking met diverse bedrijven en met de wethouder. Lokaal is een medewerker van Stimular 
in opdracht van ons bij bedrijven langsgegaan en dit heeft acht nieuwe deelnemers opgeleverd.

Wat wilden we bereiken?
6. Behoud en groei MKB

Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Actieve promotie en aquisitie van work@erasmusplein
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Kwaliteit
Het bezettingspercentage is verder gestegen naar 70%. 10½ units van de 15 zijn verhuurd.

Activiteiten van verenigingen/netwerkclubs van starters/ZZP'ers ondersteunen en faciliteren

Kwaliteit
Verschillende activiteiten hebben in Drechtstedelijk verband plaats gevonden in samenwerking met 
de lokale gemeentelijke accountmanagers bedrijven. Zoals het Drechtstedelijke 
Ondernemersontbijt, het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met het 
Ondernemersplein in Rotterdam en het faciliteren van ondernemersavonden in het (vernieuwde) 
gemeentehuis en het sponsoren.

Faciliteren van Keurmerken Veilig Ondernemen op alle winkelcentra

Kwaliteit
Winkelcentrum Wilgendonk en Westpolder hebben certificaten binnen voor de Basis 
Samenwerking. Winkelcentrum De Meent heeft haar eerste certificaat aangevraagd.

Overleg bovenlokale overheden

Kwaliteit
Op basis van gegevens en signalen vanuit de markt met de provincie in gesprek blijven over 
versimpeling van regelgeving. 

 

Promotie; advertenties, interviews in (regionale) vakbladen

Kwaliteit
Artikelen en interviews met diverse ondernemers (en wethouder) zijn opgenomen in de diverse 
media, zoals Slagkracht (van Werkgevers Drechtsteden) en Drechtsteden Business.

Relatiebeheer; bedrijvenbezoeken, overleg, netwerken, ALV's

Kwaliteit
Samen met de wethouder zijn circa 10 bedrijvenbezoeken afgelegd. Netwerkbijeenkomsten:  
Ondernemersvereniging Papendrecht/De Noord, Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden, Open 
Coffee Papendrecht / Drechtsteden, Ondernemersontbijt Drechtsteden, Innovation Award. Twee 
keer per jaar ondernemersoverleg met de ondernemersverenigingen Papendrecht en De Noord en 
vertegenwoordigers van ZZP-netwerkclubs.

Starters/ZZP'ers/MKB ondersteunen
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Kwaliteit
Deze ondersteuning is uitgevoerd in de vorm van advies (persoonlijk, social media, website) en het 
aanbieden van workshops via het Ondernemersplein, de netwerkclubs en overige gethematiseerde 
trainingen zoals De Nieuwe Winkelstraat.

Wat heeft het gekost ?
Exploitatie Realisatie 2016 Raming 2017 Raming 2017(na wijziging) Realisatie 2017 Verschil
Lasten
Economie 0 0 0 0 0
Ondernemen -930.000 -469.000 -1.051.000 -1.044.000 7.000
Totaal Lasten -930.000 -469.000 -1.051.000 -1.044.000 7.000
Baten
Economie 0 0 0 0 0
Ondernemen 501.000 53.000 556.000 519.000 -37.000
Totaal Baten 501.000 53.000 556.000 519.000 -37.000
Resultaat -429.000 -416.000 -495.000 -525.000 -30.000

BBV indicatoren

27


