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3.1 Economische ontwikkeling
Doelstellingen
Versterken lokaal en regionaal ondernemingsklimaat

Maatregelen
Actieve promotie en acquisitie van work@erasmusplein via het Papendrecht portal

Faciliteren van activiteiten van ondernemers, verenigingen, netwerkclubs en starters/ZZP-ers 
(lokaal en regionaal)

Leveren van een financiële ondersteuning aan regionale netwerkclubs voor starters/ZZP'ers

Deelnemen aan het regionale partnerschap met het Ondernemersplein

Beheren van relaties door bedrijvenbezoeken, intergemeentelijk overleg, deelname in regionale 
netwerken en ALV's

Doelstellingen
Behoud en groei MKB

Maatregelen
Faciliteren van Keurmerk Veilig Ondernemen op de drie winkelcentra door structureel overleg 
met winkeliers en overige betrokken partijen

Versterken van de toekomstbestendigheid van het centrumgebied door het faciliteren van het ' 
De Nieuwe Winkelstraat' concept

Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum

Doelstellingen
Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven

Maatregelen
Stimuleren van verbindende activiteiten zoals Smart Lectures, onderwijsroute, techniekroute, 
netwerkevent en lokale activiteiten

Doelstellingen
Versterken van de lokale en regionale werkgelegenheid
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Maatregelen
Via regionaal accountmanagement zorgen voor promotie, advertenties en interviews in 
(regionale) vakbladen

Samenwerken met Rotterdam om de maritieme branche in de brede regio Rotterdam te 
promoten

Actualiseren uitvoeringsprogramma 'Verbinden en zichtbaar inspireren'

Doelstellingen
Ondersteunen innovatie versterkende initiatieven

Maatregelen
Het stimuleren, promoten  en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en 
aanjagende initiatieven

Samenwerkingspartners
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3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Doelstellingen
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties

Maatregelen
Faciliteren in realisatie nieuwbouw hoofdkantoor Fokker

Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena

Kwaliteit
Het bouwrijp maken van het project is in 2017 gestart. Daarnaast zijn reeds twee 
bouwvergunningen verleenden ook allebei gestart met bouwen (Verkeersschool Ronald en de 
Ambulancepost.). Voor twee andere kavels zijn opties verleend en koopovereenkomsten 
voorbereid. Tevens is er gestart met het ontwerp voor het woonrijp-maken.

Blijven investeren in winkelgebieden en industrieterreinen

Samenwerkingspartners
 Ondernemers, bedrijven en instellingen
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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

Exploitatie Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Lasten -3.277 -1.182 -2.126 -1.477 -1.535 -1.575

Baten 3.905 1.240 1.728 1.010 997 983

Gerealiseerd saldo van baten en 
lasten

628 58 -398 -468 -538 -593
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