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5.  Sport, cultuur en recreatie
Cultuur
Cultuur is belangrijk voor het welzijn van inwoners en levert een bijdrage aan maatschappelijke 
vorming. Dat geldt vooral voor kennismaking met cultuur door met name kinderen. Belangrijk hierbij is 
-naast bereikbare culturele voorzieningen zoals het theater en een moderne bibliotheek- een goede 
aansluiting van het cultuuronderwijs op het cultuuronderwijs binnen de scholen. Kennismaking met 
cultuur door kinderen zal vooral vorm krijgen door het aanbieden van een kunstmenu en specifieke 
projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs. Samenwerking tussen culturele 
instellingen wordt –waar mogelijk- bevorderd. Cultuur dient meer aan te gaan sluiten op het sociaal 
domein (cultuur als middel).

Sport
Sport en bewegen leveren een positieve bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van de jeugd, 
volksgezondheid en sociale verbanden. Papendrecht kent een rijk aanbod aan voorzieningen. 
Papendrecht faciliteert sportverenigingen en scholen bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk 
mensen met sport en bewegen in aanraking te brengen. Het doel is sociale ontwikkeling te 
bevorderen, overgewicht te voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te verbeteren. De 
sportaccommodaties zijn kwalitatief goed. Papendrecht bevordert dat (basis)voorzieningen voor 
iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Papendrecht houdt kosten van lokale voorzieningen voor 
sporten betaalbaar door creatieve oplossingen te stimuleren. In dit kader is het Sportcentrum 
Papendrecht per 1 januari 2018 verzelfstandig. Een aandachtspunt voor veel (sport)verenigingen is de 
werving van vrijwilligers die zich willen inzetten voor de vereniging. Papendrecht stimuleert de inzet 
van vrijwilligers.
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5.1  Sportbeleid en activering
Doelstellingen
De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke 
gezondheid te bevorderen

Maatregelen
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

1. Sportstimulering maakt onderdeel uit van het sportbeleid 'Sport op Koers'. Begin 2018 is een 
evaluatie gereed van het sportaanbod, het proces en de rollen van de gemeente, de 
verenigingen en de scholen. In 2018 worden de resultaten van deze evaluatie verwerkt en 
geïmplementeerd.

2. Uitvoering geven aan de activiteiten in het kader van de aanvraag stimuleringsbudget 
'regionale samenwerkingsverbanden Grenzeloos actief' voor aangepast sporten.

3. 'Uitrol' van het Project Positief Sportklimaat bij sportverenigingen.

Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen, die er voor zorgen dat 
sporten en bewegen gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten
Uitvoering geven aan de regeling jeugdsportsubsidie.
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5.2  Sportaccommodaties
Doelstellingen
Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht

Maatregelen
Actualiseren en uitvoeren  meerjarenonderhoudsplannen.

1. Uitvoering geven aan de jaarschijf 2018 van het meerjarenonderhoudsplan.

2. Begin 2018 is een onderzoek gereed naar de toekomstige behoefte aan binnen- en 
buitensportaccommodaties, dit mede in relatie tot de toekomst van de scholen voor voortgezet 
onderwijs. In 2018 zullen mogelijke consequenties van dit onderzoek ter besluitvorming 
worden voorgelegd.

Doelstellingen
Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder

Maatregelen
In 2018 is de verzelfstandiging van het sportcentrum afgerond.
Vormgeven aan de nieuwe relatie tussen gemeente en het bestuur van het Sportcentrum.
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5.3  Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Doelstellingen
Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur

Maatregelen
Implementatie nieuw beleid  cultuureducatie binnen het kader van de actualisering nota 
Cultuurbeleid
Uitwerken startnotitie en opstellen en actualiseren van het cultuurbeleid met oog voor de 
maatschappelijke ontwikkelingen.

Doelstellingen
Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders

Maatregelen
Lokaal organiseren wat lokaal kan
Actualiseren van het cultuurbeleid met oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de 
bevordering van samenwerking tussen lokale cultuuraanbieders.

Stimuleren samenwerking van mogelijke samenwerkingspartners
Actualiseren van het cultuurbeleid met oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de 
bevordering van samenwerking tussen lokale cultuuraanbieders.

Gezamenlijk aanbieden cultureel-educatieprogramma voor scholen en peuterspeelzalen.

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'.

Doelstellingen
Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen

Maatregelen
Faciliteren evenementen
Faciliteren evenementen door stimuleren van sponsoren en het verstrekken van een subsidie.
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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.

Doelstellingen
Inwoners van Papendrecht kennis laten maken met cultuur

Maatregelen
De visie op Cultuureducatie zal onderdeel uitmaken van de nota Cultuurbeleid
Implementatie nota Cultuurbeleid.

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

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'.

Doelstellingen
Verzelfstandiging theater

Maatregelen
In 2018 is de verzelfstandiging van het theater afgerond.
Vormgeven aan de nieuwe relatie tussen gemeente en het bestuur van het theater.
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5.4  Musea
Doelstellingen
Overdracht beheer collectie Moderne Kunst
Een deel (de duurste en zeldzaamste werken) is overgebracht naar het Dordrechts Museum.

Maatregelen
Het grootste deel van de collectie wordt opgeslagen en ten toon gesteld in het gemeentehuis.
Concretiseren van het beheer van de collectie.
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5.5  Cultureel erfgoed
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5.6  Media
Doelstellingen
Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek

Maatregelen
Implementatie samenwerkingsovereenkomst KennisMarkt
Uitwerking in samenwerkingsovereenkomst tussen Bibliotheek AanZet, Volksuniversiteit.

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.
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5.7  Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Doelstellingen
Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente
Verbetering van de diversiteit, de gebruiksmogelijkheden en de beleving van het openbaar groen voor 
mens en dier.

Maatregelen
Flora en Fauna en de Regio
Gezamenlijk met de overige gemeenten in de Drechtsteden en het Natuur Wetenschappelijk 
Centrum een gezamenlijke (raadpleegbare) database flora en fauna vullen en onderhouden. Dit is 
wenselijk om in het beheer en onderhoud rekening te houden met kwetsbare soorten.

Klimaatadaptatie
Invulling geven aan de strategienota Klimaatadaptatie bij het opstellen van nieuw beleid en renovaties 
van de openbare ruimte. Dit doen we door middel van het in kaart brengen van de mogelijkheden en 
deze in de praktijk te brengen bij integrale vervangingen (werk met werk maken).

Operatie Steenbreek
Door bewoners te enthousiasmeren hun tuin te vergoenen. Meer groen in de tuin en minder 
verharding geeft meer ruimte voor biodiversiteit, meer bijen, vlinders en andere dieren maar ook 
minder wateroverlast bij hoosbuien en minder tempartuurstijging bij hete zomerdagen.

Uitvoering geven aan het Groenbeleidsplan, het Groenbeheerplan en het Streefbeeldenplan 
Watergangen
Dit betreft het uitvoeren van o.a. omvorming (het  Groenbeheerplan 2018-2021) en het vernieuwde 
bomenverordening groene kaart.

Uitvoering bijenconvant
Er worden meer kruidenrijke bermen gecreëerd. Dit is heel goed voor de natuur , want bijen, vlinders, 
andere insecten en bijvoorbeeld vogels profiteren hiervan. Daarnaast zien bloemrijke bermen er mooi 
uit.

Verbeteren groen en water
Dit betreft het uitvoeren van verbeteringen aan groen en water die zijn gericht op het versterken van 
de natuurkwaliteit, de gebruikswaarde en de beeldkwaliteit. Hierdoor dragen we bij aan in het 
Streefbeeldenplan Stedelijk Water en het Groenbeleidsplan genoemde doelstellingen en kansen.

Doelstellingen
Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden

Maatregelen
Beleidsplan spelen
In 2018 wordt een nieuw beleidsplan spelen opgesteld op basis van de evaluatie van het vorige plan.

De inzet is om bij het opstellen van het beleidsplan kinderen erbij te betrekken.
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Inspectie, onderhoud en vervanging speeltoestellen
Speeltoestellen worden jaarlijks geïnspecteerd op veiligheid. Op basis van de inspectie en het 
onderhoudsplan vindt onderhoud of vervanging plaats.

Vervanging wordt waar nodig per wijk opgepakt en in samenwerking met de omwonende kinderen 
voorbereid.

Doelstellingen
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

Maatregelen
Onderzoeken van mogelijkheden om het speelruimtebeleid en de uitvoering hiervan op te 
nemen in het plan integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR)

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000

Exploitatie Realisati
e 2016

Raming 
2017

Begrotin
g 2018

Begrotin
g 2019

Begrotin
g 2020

Begrotin
g 2021

Lasten
Sportbeleid en activering -214 -157 -208 -207 -207 -207
Sportaccommodaties -3.595 -3.461 -1.971 -2.016 -1.994 -1.980
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

-1.947 -1.965 -1.164 -1.168 -1.172 -1.175

Musea -30 -24 -21 -21 -21 -21
Media -641 -628 -579 -573 -573 -574
Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie

-3.401 -3.094 -2.830 -2.837 -2.856 -2.846

Totaal Lasten -9.829 -9.330 -6.773 -6.822 -6.823 -6.803
Baten
Sportbeleid en activering 2 0 0 0 0 0
Sportaccommodaties 1.548 901 675 675 675 675
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

687 561 90 90 90 90

Media 346 104 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie

979 122 122 122 122 122

Totaal Baten 3.562 1.687 887 887 887 887
Resultaat -6.268 -7.643 -5.886 -5.935 -5.937 -5.917
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