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3. Economie
Papendrecht heeft een belangrijke rol in de economie en werkgelegenheid in de regio van de 
Drechtsteden. Werkgelegenheid ontstaat bij bedrijven. Onze taak is werkgevers te faciliteren, uit te 
nodigen en aan te moedigen. Zo willen we het bedrijfsleven versterken. We werken samen aan een 
aantrekkelijke gemeente met een krachtig profiel en goed vestigingsklimaat. Ook bieden we 
ondernemers letterlijk en figuurlijk ruimte. Langs al deze sporen kiezen we voor open samenwerking 
met ondernemers en andere partners, met veel ruimte voor hun ideeën en initiatieven.
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3.1 Economische ontwikkeling
Doelstellingen
Behoud en groei MKB.
De gemeente richt zich op gezonde, toekomstgerichte detailhandel, op ruimte voor starters en 
ondernemen in wijken en een goede relatie met het bedrijfsleven.

Maatregelen
Actieve promotie en aquisitie van work@erasmusplein.
 Waaronder Deal. Via Papendrecht portal.

Activiteiten van verenigingen/netwerkclubs en van starters/ZZP'ers ondersteunen en 
faciliteren.
Leveren van een kleine financiële ondersteuning aan activiteiten ZZP Drechtsteden.

Faciliteren van Keurmerk Veilig Ondernemen op alle winkelcentra.
Regulier overleg met winkeliers van de winkelcentra om de voortgang te bespreken.

Het ondersteunen van het MKB, starters en ZZP'ers.
Informatieverstrekking omtrent relevant beleid via site en social media.

Overleg bovenlokale overheden.
Op basis van gegevens en signalen vanuit de markt met de provincie in gesprek blijven over 
versimpeling van regelgeving, daar waar mogelijk. 

Promotie; advertenties, interviews in (regionale) vakbladen.

Relatiebeheer door middel van bedrijvenbezoeken, overleg, netwerken en ALV's.

Versterking toekomstbestendigheid lokale winkelcentra.
Faciliteren project de nieuwe Winkelstraat. Samen met winkeliers en vastgoedeigenaren 
verantwoordelijkheid nemen voor een toekomstbestendig centrum in de ‘stuurgroep centrum’ vanuit 
het traject ‘de nieuwe winkelstraat’, faciliteren van een BIZ.

Samenwerking Rotterdam
Strategie ‘Maritime capital of europe’. Maritieme branche in de brede regio Rotterdam en 
Drechtsteden. Promotie en acquisitie.

Regelmatig overleg met ondernemers- en werkgeversverenigingen, zowel lokaal als regionaal.

Doelstellingen
Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven.
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Maatregelen
Op basis van de in 2016 behaalde resultaten wordt het Uitvoeringsprogramma onderwijs-
arbeidsmarkt aangepast en uitgevoerd. Zie voor nadere uitwerking thema Onderwijs-
Arbeidsmarkt.
Een arbeidsaanbod dat aansluit op de behoeftes van het lokale bedrijfsleven.

Smart lectures, profielschets met bedrijven, onderwijsroute, techniekroute, netwerkevent, lokale 
activiteiten.

Doelstellingen
Versterking van de lokale en regionale werkgelegenheid.

Maatregelen
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’
Uitvoeren van de 10 programmapunten uit het uitvoeringsprogramma, met speciale aandacht voor de 
programmapunten sturen op een gezonde, toekomstgerichte detailhandel en ruimte voor starters en 
ondernemen in de wijk.
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3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Doelstellingen
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties.

Maatregelen
Gebiedsontwikkeling Fokker Slobbengors.
Faciliteren in realisatie nieuw hoofdkantoor Fokker, start verleggen Industrieweg en inrichting 
buitenruimte Slobbengors volgens vastgesteld ontwerp.

Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena.
Realisatie en oplevering afzonderlijke bedrijfskavels bedrijvenstrook.
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3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Doelstellingen
Stimulering van zelfstandig ondernemerschap.

Maatregelen
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’
Uitvoeren van de 10 programmapunten uit het uitvoeringsprogramma, met speciale aandacht voor de 
programmapunten sturen op een gezonde, toekomstgerichte detailhandel en ruimte voor starters en 
ondernemen in de wijk.
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3.4 Economische promotie
Doelstellingen
Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. 
Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt.

Maatregelen
De scholen VO uit de Drechtsteden weken samen als platform Beta Scholen
Smart lectures event Zorgtechnologie zal thema zijn

Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard
Een volwaardig coördinatie- en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarkt voor de topsectoren 
en verbonden toeleveranciers en afnemers.

Jaarprogramma Jet-Net scholen
Jaarprogramma Jet-Net scholen

Leerlijn Aerospace en Maritiem
De leerlijn Aerospace en Maritime voor basisonderwijs continueren

Netwerkbijeenkomst Vmbo

Onderwijsroute
Onderwijsroute samen met Molenwaard en Alblasserdam. Er doen ruim 60 bedrijven/ instellingen 
mee.

Overkoepelend certificaat technologie.
Technologiecertificaten die leerlingen hebben verkregen worden gebundeld  tot hun persoonlijk 
technologiecertificaat dat ze als addendum krijgen bij het einddiploma.

Techniekdock
Techniekdock (Duurzaamheidsfabriek) kennismaken met innovaties voor basisscholen.

Techniekroute
Techniekroute. Er nemen 8 bedrijven aan deel.

Uitbreiden van de activiteiten tot een  programma gekoppeld aan technologie- certificaten 
zodat een  doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO.
De twee scholen VO geven een overkoepelend technologiecertificaat af bij de eindexamens.

Verbreden communicatie.
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Website Dare 2Cross geeft informatie over de activiteiten van en rond de jaarlijkse congressen. Op de 
gemeentelijke website is een subsite Onderwijs en Arbeidsmarkt waarop info over alle projecten en 
activiteiten en een jaarkalender met activiteiten.

Doelstellingen
Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen.

Maatregelen
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht.
De stichting heeft als doel gezamenlijk professioneel inhoud te geven aan de promotie van ons 
Papendrecht. In 2018 wordt een (financiële) bijdrage geleverd aan het uitvoeren van het door de 
stichting opgestelde promotieplan.

Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, 
cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen.
Dit in samenwerking met de bestaande en nieuwe partners in deze sectoren binnen Papendrecht.

Promotionele ondersteuning met fysieke middelen zoals LED-schermen en banieren.

Ontwikkelen van een online portal voor de promotie van Papendrecht voor bestaande en nieuwe 
evenementen/ activiteiten.

Ontwikkelen loket/platform voor organisatorische ondersteuning en advisering bij de ontwikkeling van 
evenementen middels kennis, netwerk en communicatie.

Ontwikkelen Promotiefilm Papendrecht.

Doelstellingen
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Maatregelen
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt.
Een programma ontwikkelen waarin activiteiten en projecten voor de gehele onderwijsperiode van 
basisonderwijs tot HBO/WO samen met bedrijfsleven worden ontwikkeld en uitgevoerd met speciale 
aandacht voor VMBO- leerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen.

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000
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Exploitatie Realisatie 
2016

Raming 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Lasten
Economische ontwikkeling -902 -961 -1.000 -994 -989 -984
Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur

3.363 -509 -86 -443 -217 -278

Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen

-28 -29 -25 -25 -25 -25

Economische promotie -93 -50 -71 -71 -71 -71
Totaal Lasten 2.340 -1.549 -1.182 -1.533 -1.302 -1.358
Baten
Economische ontwikkeling 453 426 765 837 834 815
Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur

-3.532 318 396 396 396 0

Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen

48 53 53 53 53 53

Economische promotie 26 26 26 26 26 26
Totaal Baten -3.005 823 1.240 1.312 1.309 895
Resultaat -664 -727 58 -221 7 -463
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