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7. Volksgezondheid en milieu
 Volksgezondheid
Wij streven ernaar dat álle inwoners in de gemeente in een als goed ervaren gezondheid kunnen 
leven. Leeftijd, afkomst of een lage sociaal economische status (met name door een lage opleiding of 
het ontbreken ervan) mogen hierbij geen belemmering vormen en mogen niet leiden tot 
gezondheidsverschillen. Een goede gezondheid moet zoveel als mogelijk voor iedereen bereikbaar 
moet zijn. Ons beleid is erop gericht hier een bijdrage aan te leveren.
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7.1 Volksgezondheid
Doelstellingen
Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal 
economische status geen belemmering mogen vormen

Maatregelen
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners
Uitvoeren geven aan de nota lokaal gezondheidsbeleid 2016-2019, en de uitvoeringsprogramma’s 
2016-2019 op de volgende thema's:

 Het versterken van de mentale weerbaarheid van kwetsbare groepen: jeugd, volwassenen 
met een lage opleiding en kwetsbare ouderen;

 Het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefstijl van kinderen, jongeren en hun ouders, 
met prioriteit voor laagopgeleide jongeren;

 Het bevorderen van de eigen kracht en vitaliteit bij ouderen;

 Het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefstijl van zwangere vrouwen, met prioriteit 
voor kwetsbare zwangere vrouwen.
 

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.

Doelstellingen
Uitvoeren van preventie en signalering jeugdgezondheidszorg

Maatregelen
Uitvoering geven aan het nieuwe basispakket Zuid-Holland Zuid en op lokaal niveau bepalen 
en leveren van het maatwerkdeel op het terrein van de jeugdgezondheidszorg.

Voorliggend aan de ondersteuning vanuit Sterk Papendrecht preventief signaleren van 
gezondheids- en opvoedingsproblemen bij risicogroepen.
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7.2 Riolering
Doelstellingen
Invulling aan de zorgplicht voor regenwater, afvalwater en grondwater.

Maatregelen
Opstellen nieuw vGRP
In 2018 opstellen van een nieuwe vGRP (verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan) voor de periode 
2019-2023, waarbij invulling wordt gegeven aan de drie zorgplichten (afvalwater, regenwater en 
grondwater) en aansluiting/invulling geven aan klimaatadaptatie.
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7.3 Afval
Doelstellingen
Een duurzame samenleving
Dit betreft activiteiten die gericht zijn op een veilige omgeving en een verantwoord woon- en 
leefklimaat.  Ontwikkelingen die afbreuk doen aan een duurzame toekomst van de gemeente worden 
zoveel mogelijk voorkomen. Positieve ontwikkelingen worden gefaciliteerd en gestimuleerd.

Maatregelen
Nieuw afvalbrengstation (ABS)
Afval inzameling van bijzonder afvalstoffen of grote stukken vindt plaats op het afvalbrengstation 
(ABS). Het huidige ABS voldoet niet meer aan de veiligheidseisen die wij wenselijk achten voor 
gebruikers en medewerkers daarom bereiden we nieuwbouw voor. In de nieuwbouw worden ook de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van afval meegenomen zodat het ABS toekomstbestendig is.

Van Afval Naar Grondstoffen (VANG)
Invoeren van omgekeerd inzamelen zodat bijgedragen kan worden aan de circulaire economie. Dit 
door het verduurzamen van de productieketen en daarin met name te voorkomen dat afvalstoffen die 
waardevol zijn, verbrand worden als onderdeel van het restafval. Hierbij wordt een aantal opties 
bekeken die het beste bij de Papendrechtse samenleving passen.
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7.4 Milieubeheer
Doelstellingen
Een veilige omgeving en een verantwoord woon- en leefklimaat.

Maatregelen
Uitvoering Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht.
Doorgaande activiteit.

Uitvoering rapport Ambities gemeente Papendrecht op het gebied van vermindering fijn stof en 
NO2 en vermindering geluidhinder.
Doorgaande activiteit

 Verder worden in 2017/2018 opgesteld :

-nieuw actieplan omgevingslawaai

-nieuwe geluidbelastingkaarten

-nieuw hogere waarden beleid (nieuwe naam: geluidbeleid goede ruimtelijke ordening)

-nieuwe route gevaarlijke stoffen.
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7.5 Begraafplaatsen en crematoria

7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Papendrecht beschikt over 1 begraafplaats, welke door de gemeente wordt beheerd en onderhouden. 
De Algemene begraafplaats Papendrecht ligt aan de Admiraal de Ruyterweg 23.

Doelstellingen
Het bieden van een begraafplaats met een hoog kwaliteitsniveau op onderhoud en inrichting.
Hieronder wordt in elk geval verstaan schoon, goed verzorgd, voldoende groen, goed begaanbaar, 
sfeer en rust. Als randvoorwaarde geldt dat de exploitatie kostenneutraal moet verlopen.

Maatregelen
• Het behouden en verder ontwikkelen van een samenhangende inrichting van de 
begraafplaats als park en groene ruimte.

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000

Exploitatie Realisatie 
2016

Raming 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Lasten
Volksgezondheid -570 -1.129 -1.229 -1.225 -1.221 -1.216
Riolering -8.681 -1.348 -1.519 -1.646 -1.759 -1.874
Afval -2.759 -3.071 -2.925 -2.905 -2.905 -2.905
Milieubeheer -808 -709 -785 -785 -785 -785
Begraafplaatsen en 
crematoria

-481 -383 -336 -332 -331 -321

Totaal Lasten -13.299 -6.640 -6.794 -6.893 -7.001 -7.102
Baten
Volksgezondheid 11 10 339 329 317 310
Riolering 9.251 2.034 2.272 2.399 2.510 2.625
Afval 3.259 3.790 3.841 3.871 3.906 3.931
Milieubeheer 4 0 0 0 0 0
Begraafplaatsen en 
crematoria

395 426 428 411 408 408

Totaal Baten 12.919 6.260 6.880 7.010 7.141 7.274
Resultaat -379 -380 86 117 139 172
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