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7.1 Volksgezondheid
Doelstellingen
Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners

Maatregelen
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid
De nota lokaal gezondheidsbeleid 2016-2019, in samenwerking met de DG&J en andere partners 
gericht op het versterken van de mentale weerbaarheid, stimuleren van een gezonde leefstijl en 
bevorderen van de vitaliteit.

Werken aan een herziening van het gezondheidsbeleid aan de hand van het Concept positieve 
gezondheid  en de Pledge 'Alles is gezondheid' (onderdeel van Nationaal Programma 
Preventie)

Uitvoering geven aan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de regionale samenwerking op basis 
waarvan de basistaken JGZ worden georganiseerd door de DG&J en Rivas

Extra inzetten op samenwerking binnen het sociaal domein om vroegtijdig problemen te 
signaleren en maatregelen te kunnen nemen onder ander door extra inzet van een Jeugdarts 
en Jeugdverpleegkundige van Rivas binnen Sterk Papendrecht

Samenwerkingspartners
• DG&J
• Rivas JGZ
• Sterk Papendrecht
• Onderwijs
• Zorgaanbieders
• Maatschappelijke instellingen
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7.2 Riolering
Doelstellingen
Deze algemene taak betreft afvalwater, regenwater en grondwater. Inzet is te anticiperen op de 
klimaatsverandering

Maatregelen
Opstellen en uitvoeren van een Gemeentelijk Riolerings Plan 2019-2023, waarbij ingespeeld 
wordt op de vervangingsbehoefte en klimaatadaptatie

Beheer en onderhoud van de riolering en de rioolgemalen

Integrale vervangingen van riolering met wegen en groen, waarbij de vervangingen voorzien 
zijn van klimaatadaptieve maatregelen

Doelstellingen
Invulling geven aan de Strategie Klimaatadaptatie om de negatieve gevolgen van 
klimaatsverandering te beperken. Het gaat hierbij om wateroverlast, hitte, droogte en 
overstromingen

Maatregelen
Implementeren van waterberging bij reconstructies in wegen en groen of groene daken

Het opstellen van een klimaatstresstest, waarbij de gevoeligheden in kaart worden gebracht 
(klimaatatlas), risico's worden beschreven en bediscuteerd en maatregelen worden toegepast

Klimaatadaptatie opnemen als onderdeel in het GRP voor zover het hemelwater en grondwater 
plicht betreft

Samenwerkingspartners
 Inwoners

 bedrijven

 instellingen

4



7.3 Afval
Doelstellingen
Inzamelen en hergebruik van zoveel mogelijk huishoudelijk afval als nieuwe grondstof

Maatregelen
Realisatie van een nieuw ABS met meer mogelijkheden voor afvalscheiding en dus hergebruik 
van afval

Doelgerichter stimuleren van gescheiden inzameling van GFT-afval, papier en glas 
(communicatie en mogelijkheden bieden)

Een nieuw Afval Breng Station (ABS)

Onderbrengen van de exploitatie van het ABS bij HVC, waarbij scheiding van meer 
afvalstromen mogelijk is

Onderzoeken openingstijden en zorgen voor een betere doorstroming op het ABS zodat het 
brengen van afval sneller gaat en er zo min mogelijk opstoppingen ontstaan op de Willem 
Dreeslaan

Uitvoeren raadsbesluit over afvalscheiding door te beginnen met omgekeerd inzamelen in 
bepaalde wijken of straten

Ondertussen onderzoeken we de voor- en nadelen van de twee methoden van afvalscheiding 
(voor- en nascheiding)

Samenwerkingspartners
 Inwoners, bedrijven en instellingen

 HVC
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7.4 Milieubeheer
Doelstellingen
Een veilige omgeving en een verantwoord woon- en leefklimaat

Maatregelen
Uitvoeren van de maatregelen die op het gebied van groen en duurzaamheid uitvoeren, vanuit 
het belang voor het milieu en het woon- en  leefklimaat

Uitvoeren 'Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht 2018 – 2023'

Uitvoeren rapport 'Ambities gemeente Papendrecht vermindering fijnstof en NO2 en 
vermindering van geluidhinder'

Vanuit de opdracht van de Omgevingswet uitwerken van een integrale visie binnen de 
beleidsvelden ecologie, bodem, water, geluid, lucht, straling en externe veiligheid inclusief de 
gevolgen voor de gezondheid

Inspelen op het voorgenomen Wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet Milieubeheer  onder andere 
uiterlijk in 2024 verwijdering asbest en asbesthoudende producten)'

Regie op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2019 uitvoering Milieu-taken OZHZ', waarin lokale 
prioriteiten zijn opgenomen

Acties met betrekking tot de milieuproblematiek rondom Chemours/DuPont, in samenwerking 
met buurgemeenten, provincie en het ministerie en de GGD

Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de magneetveldzones van hoogspanningskabels 
te verkleinen

Samenwerkingspartners
 Ministerie van IenW & EZK

 Provincie Zuid-Holland

 Drechtstedelijke gemeenten

 Milieudienst Rijnmond (DCMR)

 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)

 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

 Dienst Gezondheid en Jeugd (GGD)

 Inwoners, bedrijven en instellingen
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7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Doelstellingen
Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog 
kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting

Maatregelen
Zorgdragen voor een schone, goed verzorgde en begaanbare groene begraafplaats

Creëren van een parkachtige sfeer en rust. Uitvoeren van integraal beheer van de openbare 
ruimte (IBOR) op A-niveau

Invoeren van gedifferentieerde tarieven (in relatie tot termijnen) voor begraven op basis van 
onderzoek uit 2018

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000

Exploitatie Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Lasten -6.666 -6.794 -7.211 -7.373 -7.572 -7.715

Baten 6.388 6.880 7.194 7.297 7.444 7.530

Gerealiseerd saldo van baten en 
lasten

-279 86 -17 -76 -128 -185
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