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3.1 Economische ontwikkeling 

Doelstellingen 
Voeren van accountmanagement 
 

Maatregelen 
Actief opdrachtgeverschap "Papendrecht verrast" 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Dit actief opdrachtgeverschap is ingevuld. Er is gewerkt aan 'Papendrecht verrast in Business' 
waarin het profileren van lokale ondernemingen centraal stond. 

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

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
De mogelijkheid tot het volgen van fysieke bijeenkomsten was door de coronamaatregelen uiteraard 
beperkt. Wel zijn digitale webinars gevolgd om op de hoogte te blijven van trends en 
(markt)ontwikkelingen 

Op regelmatige basis afleggen van bedrijfsbezoeken al dan niet in het bijzijn van wethouder 
en/of burgemeester 
Draagt bij aan: 
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Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
In 2020 zijn zeker 20 fysieke bedrijfsbezoeken afgelegd, vaak ook in het bijzijn van de wethouder. 
De accountmanager heeft daarnaast ook veel andere contactmomenten gehad. Door de coronatijd 
zelfs meer dan anders (veelal ook telefonische contacten).Wat hebben we daarvoor gedaan. 
 

Periodiek overleggen met ondernemersverenigingen 
(minimaal twee keer per jaar, met sommige vaker) 

Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Elke twee weken is overleg geweest met ondernemers. Dit is meer dan in een jaar zonder corona. 
Het gaat hier om een klankbordgroep waar de ondernemersvereniging, het verenigingsleven en de 
Rabobank in participeren. Daarnaast zijn er uiteraard andere overleggen geweest om te overleggen 
over de economische situatie (onder andere met de winkeliersverenigingen). 

Positioneren van de accountmanagers als centrale aanspreekpunt voor ondernemers op 
diverse media 
Draagt bij aan: 
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Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Dit hebben we gedaan door vooral als accountmanagers de rol van centrale vraagbaak in de 
coronasituatie te vervullen. Via sociale media hebben we vooral benadrukt dat informatie kan 
worden gevonden via de ondernemerspagina op de website. 

Stimuleren van onderlinge contacten tussen ondernemers door het organiseren van 
netwerkevenementen 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
De netwerkbijeenkomsten hebben niet plaatsgevonden vanwege corona. 

Doelstellingen 
Verbeteren lokaal ondernemersklimaat Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling 
 

Maatregelen 
Communiceren vanuit de accountmanagersrol om het ondernemersklimaat te verbeteren 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Dit is een permanent aandachtspunt vanuit de going concern rol. 

Deelnemen aan (winkel)centra versterkende initiatieven zoals: Keurmerk veilig ondernemen 
Draagt bij aan: 



6 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
In 2020 zijn audits georganiseerd om te komen tot een tweede ster voor het Keurmerk veilig 
ondernemen. Op alle winkelcentra hebben in klein comité schouwen plaatsgevonden. De 
winkelcentra Wilgendonk en Westpolder hebben in 2020/begin 2021 de tweede ster gekregen. 

Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
We nemen deel in en faciliteren de coöperatie Papendrecht Centrum. 

Faciliteren van op samenwerking berustende versterkende initiatieven zoals realisatie van 
Bedrijven Investeringszone 
Draagt bij aan: 
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Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
We zetten onverminderd in op initiatieven voor samenwerking. Zie hiertoe ook de overige contact 
bevorderende maatregelen die hiervoor zijn uitgewerkt. 

Stimuleren en aanjagen van duurzame (innovatieve) ontwikkelingen op bedrijventerreinen 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
In 2020 is een zonnepanelenactie georganiseerd. Dit in het kader van het traject bedrijven 
Energieke regio. Hier zijn meerdere aanvragen voor subsidie uit voortgekomen en sommige 
bedrijven hebben ook eigen initiatieven ontplooid. 

Doelstellingen 
Stimuleren van de regionale economie 
 

Maatregelen 
Actualiseren uitvoeringsprogramma 'Verbinden en zichtbaar inspireren' in lijn met ambities 
Groeiagenda 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Dit is in 2020 door de coronabeperkingen on hold gezet en zal in 2021 zo mogelijk aandacht 
krijgen. 

Deelnemen aan het ondernemersplein 
Draagt bij aan: 
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Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Informatie voor startende ondernemers = het coronaloket van de KVK. 

Lokaal uitvoering geven aan regionaal vastgestelde ambities 
(mits passend binnen de doelstellingen van Papendrecht) 

Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Dit betreft de Groeiagenda Drechtsteden 2030. Wij streven ernaar om lokaal zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij deze ambities. 

Samenwerken met regionaal economische instrumentaria om bedrijvigheid in de regio te 
promoten, werkgelegenheid en onderlinge samenwerking te bevorderen (b.v. Deal Drechtcities) 
Draagt bij aan: 
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Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Dit hebben we gedaan, ook weer vanuit de going concern rol. De Groeiagenda Drechtsteden 2030 
is hier ook belangrijk in. Hierbij gaat het om regionale projecten die lokaal worden uitgevoerd. 

Stimuleren van verbindende activiteiten voor alle leerlijnen zoals Smart Lectures, 
onderwijsroute, techniekroute, netwerkevent, "Kom Binnen Bij Bedrijven" en lokale 
activiteiten/initiatieven 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
In 2020 is alleen de onderwijsroute doorgegaan, omdat dit plaatsvond voor de coronamaatregelen. 
De overige activiteiten konden niet doorgaan vanwege die maatregelen. Wij hebben wel 
geïnvesteerd in het onderhouden van contacten met de organisaties die betrokken zijn bij de 
overige evenementen om later een snelle doorstart te kunnen maken 

Stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende 
initiatieven 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Ook deze maatregelen hebben in het coronajaar minder aandacht gekregen. Ten aanzien van 
innovatie versterkende maatregelen is het in het zonnetje zetten van het ondernemersklimaat 
noemenswaardig. 
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3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 
Doelstellingen 
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties 
 

Maatregelen 
Blijven investeren in winkelgebieden en industrieterreinen 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
In vervolg op de reconstructie van de Industrieweg op het industrieterrein Slobbengors, heeft in 
2020 de voorbereiding op de reconstructie Slobbengorsweg en Westeind plaatsgevonden. Zowel 
de engineering als aanbesteding zijn afgerond. Begin 2021 worden de werkzaamheden uitgevoerd. 

Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Van de 5 eenheden zijn er inmiddels 4 geleverd en in gebruik genomen. Voor de laatste eenheid 
zijn in 2020 gesprekken gevoerd met een kandidaat. Verkoop van de kavel vindt in 2021 plaats. 
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3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 
Doelstellingen 
Stimulering zelfstandig ondernemerschap 
 

Maatregelen 
Uitvoeren van uitvoeringsprogramma economie Verbinden en zichtbaar inspireren 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Dit is niet aan de orde geweest. Het uitvoeringsprogramma is beëindigd. Er wordt gewerkt aan een 
nieuwe beleidskader. 
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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 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Dit is going concern geworden. 

Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard 
Draagt bij aan: 

 
  

 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
LOC West-Alblasserwaard bestaat niet meer, dus doorontwikkeling is niet aan de orde. 

  

Jaarprogramma Jet-Net scholen 
Draagt bij aan: 
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Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Onze gemeente heeft daar geen rol meer in. De samenwerking rondom de Jet-Net scholen is 
stopgezet en is opgegaan in reguliere afspraken tussen bedrijfsleven en onderwijs. 

Leerlijn Aerospace en Maritiem 
Draagt bij aan: 

  

 
  

 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Ook dit is meer een samenwerking tussen bedrijven en scholen, waar wij geen actieve bijdrage 
meer in leveren. In 2020 is geen bijzondere actie hierop uitgevoerd. Het is ook eerder een bestaand 
lesprogramma. 

Netwerkbijeenkomst Vmbo 
Draagt bij aan: 
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Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Dit is vanwege corona niet doorgegaan. 

Onderwijsroute 
Draagt bij aan: 

  

 
  

  

 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Deze is in het jaar 2020 net voor het invoeren van de coronamaatregelen georganiseerd. 

Overkoepelend certificaat technologie 
  

Draagt bij aan: 

  

 
  

  

 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
In 2020 zijn certificaten in het kader van de onderwijsroute verstrekt. Het gaat om certificaten LOB 
(Loopbaan Oriëntatie Begeleiding). Wij hebben hier geen bemoeienis meer in. 

Techniekdock 
Draagt bij aan: 
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Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Dit is een samenwerking tussen de duurzaamheidsfabriek en de scholen, waar wij geen bemoeienis 
meer in hebben. 

Uitbreiden van de activiteiten tot een  programma gekoppeld aan technologie- certificaten 
zodat een  doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO 
Draagt bij aan: 

 
  

 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Zie antwoord bij Overkoepelend certificaat technologie.  

Verbreden communicatie 
Draagt bij aan: 
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Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Dit is een blijvend aandachtspunt en going concern. 

Doelstellingen 
Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen. 
 

Maatregelen 
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Is gedaan. Daarnaast is een aanvullende subsidie verstrekt voor Papendrecht Verrast in Business. 

Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, 
cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Het promoten van Papendrecht zit in de opdracht aan Papendrecht Verrast. 

Doelstellingen 
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 
 

Maatregelen 
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (3) 
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Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Het programma is afgelopen en wordt vervangen door een beleidskader. 

Via de regeling Sterk Techniekonderwijs verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en 
(regionale) arbeidsmarkt 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Er is nu een werkgroep vanuit Papendrecht, waar wij als gemeente niet aan bijdragen. Ook hier 
geldt weer dat onze bemoeienis er niet (meer) is. 

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 
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Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Raming 2020 (na 
wijziging) 

Realisatie 2020 Verschil 2020 

Lasten      

Economische 
ontwikkeling 

-1.251 -1.178 -3.471 -3.599 -128 

Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur 

-426 -1.187 -1.087 -1.041 46 

Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

-303 -361 -291 -305 -13 

Economische 
promotie 

-79 -141 -1 0 1 

Totaal Lasten -2.059 -2.868 -4.850 -4.944 -94 
Baten      

Economische 
ontwikkeling 

1.015 989 2.694 2.637 -57 

Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur 

343 1.156 940 940 0 

Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

332 393 323 328 5 

Economische 
promotie 

41 36 36 28 -8 

Totaal Baten 1.730 2.574 3.993 3.933 -60 
Resultaat -329 -294 -857 -1.011 -154 


