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3.1 Economische ontwikkeling
Doelstellingen
Voeren van accountmanagement

Maatregelen
Op regelmatige basis afleggen van bedrijfsbezoeken al dan niet in het bijzijn van wethouder 
en/of burgemeester

Het op de hoogte blijven van trends en (markt)ontwikkelingen door het bezoeken van 
(regionale) congressen en bijeenkomsten

Periodiek overleggen met ondernemersverenigingen

Stimuleren van onderlinge contacten tussen ondernemers door het organiseren van 
netwerkevenementen
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Positioneren van de accountmanagers als centrale aanspreekpunt voor ondernemers op 
diverse media

Actief opdrachtgeverschap "Papendrecht verrast"

Verbeteren lokaal ondernemersklimaat Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling

Maatregelen
Faciliteren van op samenwerking berustende versterkende initiatieven zoals realisatie van 
Bedrijven Investeringszone

Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum
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Deelnemen aan (winkel)centra versterkende initiatieven zoals: Keurmerk veilig ondernemen

Stimuleren en aanjagen van duurzame (innovatieve) ontwikkelingen op bedrijventerreinen

Communiceren vanuit de accountmanagersrol om het ondernemersklimaat te verbeteren

Stimuleren van de regionale economie

Maatregelen
Stimuleren van verbindende activiteiten voor alle leerlijnen zoals Smart Lectures, 
onderwijsroute, techniekroute, netwerkevent, "Kom Binnen Bij Bedrijven" en lokale 
activiteiten/initiatieven
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Samenwerken met regionaal economische instrumentaria om bedrijvigheid in de regio te 
promoten, werkgelegenheid en onderlinge samenwerking te bevorderen (b.v. Deal Drechtcities)

Actualiseren uitvoeringsprogramma 'Verbinden en zichtbaar inspireren' in lijn met ambities 
Groeiagenda

Stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende 
initiatieven

Lokaal uitvoering geven aan regionaal vastgestelde ambities
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Deelnemen aan het ondernemersplein

Samenwerkingspartners
 Inwoners, bedrijven en instellingen

 Provincie

 Regiogemeenten en andere gemeenten

 Economische instrumentarium Drechtsteden
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3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Doelstellingen
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties

Maatregelen
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 zelfstandig ondernemerschap

Maatregelen
Uitvoeren van uitvoeringsprogramma economie Verbinden en zichtbaar inspireren
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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

Kwaliteit
Smart lectures event Zorgtechnologie zal thema zijn 

Voor de focus op Betascholen (VO) in Drechtsteden wordt jaarlijks Smart lectures georganiseerd. 
Het thema in 2018 was "Zorgtechnologie". De Techniekroute, waarvan het thema is zien-horen-
doen, is ook in 2018 een groot succes door de deelname van zes basisscholen en tien bedrijven. 
130 HAVO/VWO leerlingen gingen aan de slag met techniek en zorg met als doel een innovatie te 
bedenken.

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

Kwaliteit
Samen met het bedrijfsleven hebben we vorm gegeven aan de onderwijsroute en een netwerkevent 
voor VMBO leerlingen. De Onderwijsroute was voor Papendrecht geslaagd. De volgende bedrijven 
werden bezocht: Cross Fit, Stichting Gemiva/SVG Groep, Pannenkoekenhuis Frittella, Struijk 
Optiek, Rivierendriesprong Papendrecht, Scheepswerf Slob, Schenk Transport en Van de Grijp 
International Gear Suppliers BV. Op 14 november 2018 is de Netwerkbijeenkomst VMBO 
georganiseerd, waarbij 400 VMBO leerlingen kennis konden maken met bedrijven.

Jaarprogramma Jet-Net scholen
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Kwaliteit
Een programma voor de scholen uit het voortgezet onderwijs (VO) wordt samen met bedrijven en 
Jet-Net gecontinueerd.

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

Kwaliteit
Het programma Aerospace –Maritime is voortgezet onder een nieuwe naam Dare2Cross. Het 
programma is verbreed naar andere sectoren, waaronder de Zorg.

Netwerkbijeenkomst Vmbo

Kwaliteit
Op 14 november 2018 is de Netwerkbijeenkomst VMBO georganiseerd, waarbij 400 VMBO 
leerlingen kennis konden maken met bedrijven

Onderwijsroute
Onderwijsroute samen met Molenwaard en Alblasserdam. Er doen ruim 60 bedrijven/ instellingen 
mee.
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Kwaliteit
De Onderwijsroute was voor Papendrecht geslaagd. De volgende bedrijven werden bezocht: Cross 
Fit, Stichting Gemiva/SVG Groep, Pannenkoekenhuis Frittella, Struijk Optiek, Rivierendriesprong 
Papendrecht, Scheepswerf Slob, Schenk Transport en Van de Grijp International Gear Suppliers 
BV.

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

Kwaliteit
De scholen hebben dat zelfstandig opgepakt. Zij maken gebruik van hetzelfde format voor alle 
activiteiten.

Techniekdock
Techniekdock (Duurzaamheidsfabriek) kennismaken met innovaties voor basisscholen.
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Kwaliteit
Leerkrachten van diverse scholen in Papendrecht hebben zich hiervoor aangemeld en 
deelgenomen.

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.

Kwaliteit
De scholen hebben dat zelfstandig opgepakt. Zij maken gebruik van hetzelfde format voor alle 
activiteiten.

Verbreden communicatie
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.

Kwaliteit
Het programma Aerospace –Maritime is voortgezet onder een nieuwe naam Dare2Cross. Het 
programma is verbreed naar andere sectoren, waaronder de Zorg.

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.
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Kwaliteit
De subsidie is besteed aan het vullen van de website papendrechtverrast.nl en aan het leveren en 
up-to-date houden van content voor de ledschermen. Maandelijks vindt bestuurlijk overleg plaats.

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.

Kwaliteit
Bovenstaande acties zijn bijna allemaal uitgevoerd. Met verschillende partijen is kennisgemaakt, de 
LED schermen zijn in bedrijf en worden dagelijks ververst. De online-portal staat. Het loket heeft 
vorm gekregen met een inloopavond iedere derde maandag van de maand en het promotiefilmpje 
is gereed en o.a. afgespeeld bij de Business & Bites borrel van de gemeente in december 2018.

Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Maatregelen
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (3)

Via de regeling Sterk Techniekonderwijs verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en 
(regionale) arbeidsmarkt

Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
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 Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Lasten

Economische 
ontwikkeling

-1.262 -1.152 -1.528 -1.468 -1.463 -1.458

Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur

-3.942 -739 -1.187 -32 -32 -32

Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen

-11 -9 -11 -11 -11 -11

Economische 
promotie

-86 -71 -141 -71 -71 -71

Totaal Lasten -5.300 -1.971 -2.868 -1.582 -1.577 -1.572
Baten

Economische 
ontwikkeling

1.168 938 1.339 1.326 1.311 1.292

Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur

3.980 711 1.156 0 0 0

Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen

46 43 43 43 43 43

Economische 
promotie

34 36 36 36 36 36

Totaal Baten 5.227 1.728 2.574 1.405 1.390 1.371
Resultaat -73 -243 -294 -177 -187 -200
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