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Inleiding collegeactieprogramma
ollegeactieprogramma
In 2018 hebben wij een ambitieus coalitieakkoord gesloten: ‘Zichtbaar Nabij’.
In het coalitieakkoord zijn de volgende speerpunten benoemd.
1. Een groen en duurzaam Papendrecht
2. Zorg voor de kwetsbaren
3. Communicatie met en betrokkenheid van inwoners
4. Verbeteren lokaal ondernemersklimaat
5. Sterk in de Drechtsteden en de regio

De financiële consequenties van het actieprogramma zullen worden verwerkt in
de gemeentebegroting. Voor de eerste maal worden de consequenties
aangegeven in de kaderbrief 2020-2023.
Daar waar dit programma gewijzigde inzet vraagt van ons ambtelijk apparaat,
worden de consequenties meegenomen in het organisatieontwikkelplan dat in het
2e kwartaal van 2019 wordt gepresenteerd. In hoofdstuk 8 van dit actieprogramma
worden de consequenties nader beschreven.

Naast de programma’s waarover we afspraken hebben gemaakt, hebben we
uitgesproken een andere bestuursstijl te willen hanteren. We willen open en
transparant zijn naar de raad en inwoners over de uitvoering van het
coalitieakkoord. Dit willen we bereiken met dit actieprogramma van het college.
Een programma waarin we als college beschrijven hoe we het coalitieakkoord
willen uitvoeren.

Om het actieprogramma op te stellen hebben we een externe verkenning
uitgevoerd. Communicatie met en betrokkenheid van inwoners is één van de
kernpunten uit ons coalitieakkoord. In de afgelopen jaren is in Papendrecht al
ervaring opgedaan met het betrekken van inwoners bij gemeentelijk beleid en
activiteiten, maar we zien veel ruimte voor verbetering.
Voor de uitwerking van het coalitieakkoord hebben we op verschillende manieren
direct betrokkenen geraadpleegd. We zijn Papendrecht ingegaan en zijn met
inwoners in gesprek gegaan over hoe we vraaggericht kunnen werken en welke
acties gewenst zijn. Dat levert veel inhoudelijke informatie op, maar ook
informatie over de wijze waarop wij als gemeente onze inwoners kunnen
betrekken. Daarnaast zijn we in het eerste kwartaal van 2019 drie pilots op het
gebied van participatie gestart:
- het ophalen van gebruikerswensen m.bt. het Vondelpark
- ontmoeten en verbinden van jongvolwassenen', waarbij de doelgroep van het
begin af aan wordt betrokken
- 'hoe vinden wij elkaar?!', waarbij inwoners, burgers en bedrijven bevraagd
worden over onze werkwijze.
In de bijlage is van elke pilot een verslag opgenomen. Met deze pilots is - naast het
allereerst realiseren van de inhoudelijke opgaven - input verkregen voor een breed
gedragen visie op participatie. De komende periode willen we dit verder
vormgeven, samen met de gemeenteraad van Papendrecht en betrokken
inwoners, bedrijven en instellingen

Als college hebben we met dit document 3 ambities:
1. Het actieprogramma bevat duidelijke speerpunten. Deze speerpunten
beschrijven op heldere wijze de noodzaak van beleid, wat de gemeente wil
bereiken en het beoogde maatschappelijk effect.
2. Het actieprogramma geeft een evenwichtig beeld van de gemeentelijke inzet
de komende periode. Wij willen benadrukken dat het programma zich beperkt
tot zaken waar wij de komende periode de focus op willen leggen. Het
programma is dus geen uitputtende opsomming van alle activiteiten van het
college.
3. Het actieprogramma vormt een meerjarig kader voor het opstellen van de
jaarlijkse programmabegrotingen.
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1. Participatie
verschillende aspecten van democratie te onderscheiden, te weten inclusie,
burgerlijke vaardigheden en deugden, invloed, deliberatie en legitimiteit.

In het coalitieakkoord is communicatie met en betrokkenheid van inwoners het
centrale thema. Het college wil dichtbij de inwoners staan, verbindend besturen
en zoekt afstemming en samenwerking met inwoners en maatschappelijke
organisaties bij het realiseren van zijn doelen.

Inclusie: De stem van het individu wordt gehoord (openheid, diverse meningen).
Burgerlijke vaardigheden en deugden: Vaardigheden, zoals deelnemen aan een
publiek debat en het voorzitten van een vergadering en deugden, zoals
maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid of actieve
deelname aan het publieke leven
Invloed: Politieke invloed die burgers claimen; ook kunnen overheden dit zelf
inbouwen in een proces.
Deliberatie: Rationele beslissingen op basis van het publiek debat; het
uitwisselen van argumenten en op basis daarvan (eventueel) van mening
veranderen
Legitimiteit: Draagvlak voor het proces en/of de uitkomst

Het coalitieakkoord zegt:
⁃ We hebben oog voor de samenleving en oog voor de toekomst
⁃ We gaan de wijken in om te weten wat speelt
⁃ Staan dichtbij de mensen en geven ruimte aan hun inbreng
⁃ Staan open voor een constructieve inbreng van iedereen
⁃ We luisteren en gaan in gesprek
⁃ In samenspraak maken we Papendrecht prettiger, veiliger en leefbaarder
⁃ We nodigen mensen actief uit om mee te doen
⁃ Open samenspel tussen samenleving, raad, college en ambtelijke organisatie

In de praktijk wordt steeds meer gebruik gemaakt van andere vormen van
democratie, zoals burgerparticipatie, lokale referenda en vormen van loting.
Om na te gaan welke vormen kunnen worden ingezet om de lokale democratie in
Papendrecht te versterken, willen we samen met de raad een ‘foto van de lokale
democratie’ maken. We gaan aan de hand van de vijf aspecten van democratie
met raadsleden en met de lokale gemeenschap in gesprek over de kwaliteit van
de lokale democratie. We willen een discussie op gang brengen over de vraag of
de eigen lokale democratie verbetering behoeft. Dit kan leiden tot een soort
roadmap: welke vormen van democratie kunnen of moeten worden ‘bijgemengd’
om op één of meerdere aspecten van democratie beter te scoren? Daarbij
benutten we het inzicht dat verkregen is uit onderzoek, waaruit blijkt dat iedere
vorm van democratie sterkere en zwakkere kanten kent, als we deze in verband
brengen met de aspecten van democratie.

Het benutten en versterken van de kracht van onze inwoners vraagt een nieuwe
manier van werken van de gemeente. Een uitnodigende en bevragende houding
is daarbij essentieel.
We gaan de komende periode experimenteren met nieuwe werkwijzen, rollen en
instrumenten. We kiezen daarbij voor een lerende aanpak. In de praktijk
verkennen we hoe de gemeente het beste kan bijdragen aan maatschappelijke
impact. Samen met inwoners brengen we de projecten verder én ontdekken we
wat werkt en wat niet werkt. Zo komen we tot de “Papendrechtse methode”.
Democratische waarden
We kiezen doelbewust voor participatie vanuit onze visie op democratie. In de
afgelopen jaren wordt naast de vertegenwoordigende democratie steeds vaker
een direct beroep gedaan op de burger. Het is belangrijk om daarbij vijf
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kennis en kunde van inwoners, maar ook van hun energie en daadkracht. Hierdoor
krijgen overheidsbesluiten meer kwaliteit en worden ze breder gedragen.
Participatie gaat over de vraag hoe we (samen) invulling geven aan de
samenwerking tussen overheid en inwoner in een dynamisch krachtenveld waarin
het van situatie tot situatie kan verschillen wie er leidt en wie er volgt.
Belangrijk is dat er een voedingsbodem ontstaat voor initiatieven van inwoners en
dat het zelforganiserend en zelfoplossend vermogen groeit.
Inwonerparticipatie is maatwerk. Per situatie moet worden bepaald hoe
inwonerparticipatie het best kan worden ingevuld. De kunst is om vast te stellen
op welk moment en op welke manier met welke personen en organisaties over
welke dingen moet worden overlegd. Dat klinkt simpel, maar blijkt in de praktijk
erg weerbarstig. Er is een brede roep om meer, maar vooral betere participatie.
Eerder, op een moment dat nog niemand zich heeft vastgelegd en er nog ruimte
is om naar alternatieven te kijken.
Gerichter, zodat het proces kan worden toegespitst op de zaken die er voor
inwoners echt toe doen en de mensen worden bereikt die het aangaat.
Uitnodigend, zodat inwoners voelen dat hun mening op prijs wordt gesteld en
ertoe doet.
Eigentijds, een manier die er rekening mee houdt dat inwoners beperkte tijd
hebben en die hen aanspreekt op hun interesse, hun expertise en hun
betrokkenheid.

Met de foto van de lokale democratie willen we ook het belang van
burgerparticipatie bepalen en hoe die zich verhoudt tot de vertegenwoordigende
democratie. Burgerparticipatie heeft de mogelijkheid om niet alleen te dienen als
(beleids)instrument, maar heeft de potentie om met name op het gebied van
legitimiteit, deliberatie en burgerlijke vaardigheden & deugden de kwaliteit van de
lokale democratie te versterken.
Visie op participatie
Onze omgeving verandert in hoog tempo en inwoners willen vaker mee praten en
mee beslissen over wat er in hun leefomgeving gebeurt. Ook nemen zij steeds
meer eigen initiatief. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat de overheid de
complexe vraagstukken van deze tijd niet in haar eentje kan oplossen. Overheden
gaan daarom steeds meer op zoek naar samenwerking met inwoners en hun
organisaties. Zowel voor de aanpak van kleinschalige leefbaarheid, als voor het
oplossen van ingewikkelde grootstedelijke vraagstukken.

We beginnen daarbij niet vanaf nul. De afgelopen jaren zijn er flinke slagen
gemaakt. Vooral op het gebied van leefbaarheid heeft zich een rijk geschakeerde
praktijk ontwikkeld waarbij inwoners reële invloed hebben.
Verschillende snelheden
Er zijn verschillende vormen van participatie. We onderscheiden twee
hoofdvormen, namelijk participatie op initiatief van de gemeente zelf
(beleidsbeïnvloedende participatie, interactieve beleidsvorming of burgerparticipatie genoemd) en participatie waarbij inwoners en maatschappelijke
organisaties het initiatief nemen en de gemeente vragen mee te doen
(overheidsparticipatie).

De inwoner is niet alleen afnemer van onze diensten, maar ook een
samenwerkingspartner, die samen met andere inwoners en met de overheid vorm
geeft aan onze maatschappij. Participatie maakt optimaal gebruik van de kracht,
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Bij beleidsbeïnvloedende participatie worden bewoners betrokken bij de
ontwikkeling en uitvoering van beleid. Bij overheidsparticipatie nemen bewoners
zelf het heft in handen om hun leefomgeving te verbeteren. Het gaat hierbij om
burgerinitiatief en zelforganisatie van inwoners.

3. Adviseren: Belanghebbenden worden gevraagd om binnen de vooraf gestelde
kaders een gezamenlijk antwoord te geven op een door de gemeente
geformuleerde vraag. Een advies dat binnen de vooraf gestelde kaders blijft,
wordt in beginsel overgenomen.
4. Coproduceren: De gemeente en belanghebbenden ontwikkelen in gezamenlijk
overleg een plan met inachtneming van vooraf meegegeven kaders.
Belangrijkste verschil met adviseren is dat het bij adviseren vaak gaat om het
reageren op een al door de gemeente ontwikkeld plan, terwijl coproductie
interactief is: inwoners en gemeente maken samen een plan.
5. Meebeslissen: Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om een
bindende keuze te maken uit ten minste twee alternatieven.
6. Meedoen: Inwoners zelf het heft in handen om hun leefomgeving te
verbeteren.

Inwoners kunnen op verschillende niveaus participeren. Ons streven is om bij
interactieve beleidsvorming vaker hogere treden van de participatieladder toe te
passen. We zoeken daarbij bewust de dialoog met de inwoner

Ons streven is niet alleen om vaker hogere treden van de participatieladder toe te
passen, maar ook om onze inwoners meer in staat te stellen om meer initiatief te
nemen, zodat we zelf als gemeente meer samenwerkingspartner worden. We
slaan daarmee de weg in naar overheidsparticipatie.

De participatieladder heeft 6 treden.
1. Informeren: Het op helder en duidelijk informeren van inwoners. De gemeente
communiceert actief en richt zich naar een zo breed mogelijk publiek. De
communicatie is gericht op inhoud, waarheidsgetrouw, toegankelijk,
begrijpelijk, tijdig en zo gericht mogelijk.
2. Raadplegen: Belanghebbenden en/of belangstellenden worden in de
gelegenheid gesteld om ideeën, wensen en meningen naar voren te brengen
en voorkeuren aan te geven die bij de beleidsvorming worden betrokken. Bij
raadplegen geeft het college een gemotiveerde reactie op de geleverde
inbreng.
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Uitgangspunten
1. We doen het samen met de inwoner
Ook het uitwerken van onze “Papendrechtse methode” doen we met de inwoners.
We vragen actief naar wensen. We willen zeker stellen dat we het over de goede
dingen hebben en dat er oplossingen komen die tegemoet komen aan de
behoeften die er in de gemeente leven.

Dit modellenboek ontwikkelen we in het voorjaar van 2019 op basis van een aantal
pilots en verkenningen die we hebben uitgevoerd ter voorbereiding van dit
actieprogramma. We zijn in het eerste kwartaal van 2019 drie pilots op het gebied
van participatie gestart:
- het ophalen van gebruikerswensen m.b.t. het Vondelpark;
- ‘ontmoeten en verbinden van jongvolwassenen’, waarbij de doelgroep van het
begin af aan wordt betrokken en
- 'hoe vinden wij elkaar?!', waarbij inwoners, burgers en bedrijven bevraagd
worden over onze werkwijze.
Onderdeel van het modellenboek is een afwegingskader om te bepalen welke
methode wanneer nuttig is en door inwoners effectief wordt gevonden.

2. College en raad doen actief mee
Het is belangrijk om op het juiste moment de juiste participatiekeuze te maken.
Soms is het beter om aan het begin van een beleidsproces al de samenleving in te
gaan om over de uitgangspunten te praten en soms zullen we mogelijke
alternatieve oplossingen voorleggen.
We willen met de gemeenteraad een foto maken van de lokale democratie en de
rol en betekenis van participatie. Daarbij willen we verkennen of het haalbaar is
om elk jaar een jaaragenda vast te stellen met een aantal thema’s waarbij op een
vroeg moment in het ontwikkeltraject participatie plaatsvindt. Daarbij moeten
probleemstelling, inhoudelijke en financiële randvoorwaarden worden
aangegeven. Dat hoeft niet standaard voor elk onderwerp. Het moet gaan over
thema’s die ertoe doen en waarbij er iets te kiezen valt.
In 2019 zijn we gestart met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Ook de
komende jaren blijft de omgevingswet een belangrijk aandachtspunt. Een thema
dat daarnaast in 2020 zeker aan de orde gaat komen is energietransitie.

Roadmap Participatie
In de komende periode gaan we samen met inwoners, college en raad met
participatie aan de slag. We werken daarbij in ieder geval de volgende punten uit
en vragen inwoners en de raad nadrukkelijk om daar hun eigen speerpunten nog
aan toe te voegen.

3. We leren van ervaringen binnen onze gemeente en daarbuiten
We gaan systematischer dan tot nog toe kennis en ervaring verzamelen. Daarbij
zoeken we samenwerking met landelijke kenniscentra. Er valt veel te leren van
succesvolle en minder succesvolle projecten in Papendrecht en elders in
Nederland. We gaan terughoudend om met het lanceren van nieuwe structuren
en verplichtende modellen voor participatie. Bij het zoeken naar nieuwe
methoden wordt voorrang gegeven aan ideeën die uit de gemeente komen en aan
elders succesvol gebleken aanpakken. Hiervoor hanteren we als hulpmiddel een
modellenboek (als een zich steeds verder ontwikkelend document).
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1.

Vergroten van de bekendheid van participatiemogelijkheden en -varianten.
Dat vraagt om een actieve communicatie vanuit de gemeente. We verkennen
welke participatievarianten in welke situatie het beste werken en het beste
aansluiten bij wat inwoners wensen. De verschillende vormen en varianten
leggen we vast in een vorm van “modellenboek”.

2.

Meer groepen bereiken in participatietrajecten. We zoeken actief naar
instrumenten om zoveel mogelijk inwoners te bereiken, waarbij we streven
naar een brede en representatieve afspiegeling.

3.

Verder stimuleren en faciliteren van overheidsparticipatie. Komende periode
worden ter inspiratie recente voorbeelden van burgerinitiatief en
zelforganisatie van inwoners in beeld gebracht, om succesfactoren scherper
te krijgen en om verbeterpunten te verzamelen voor de manier waarop de
gemeente met initiatief van inwoners omgaat. Doel daarvan is een duidelijk
beeld te schetsen voor inwoners wat zij van de gemeente mogen verwachten.

4.

Participatieprocessen rondom uitvoering verder optimaliseren. De processen
die op dit moment het best lopen, zijn die waarin het over uitvoering van
leefbaarheidsmaatregelen gaat. In deze processen wordt steeds vaker een
hoge trede op de participatieladder gehaald. Een aspect dat in deze processen
meestal niet aan de orde komt is de inzet van middelen. Inwoners willen
steeds vaker ook daarover meedenken en meepraten. Kan het niet
goedkoper, zou er niet meer gedaan kunnen worden met hetzelfde geld? We
gaan onderzoeken hoe we dit handen en voeten kunnen geven.

5.

Vaker beleidsbeïnvloedende participatie toepassen. Veel van de huidige
inwonerparticipatieprojecten gaan over uitvoering. Het college wil inwoners
en maatschappelijke organisaties stimuleren om mee te denken over de
ontwikkeling van beleid, vooral als het om zaken gaat die inwoners direct
raken en waarbij nog fundamentele keuzes te maken zijn. Onder deze pijler
wordt onder meer concrete uitwerking gegeven aan het aangekondigde
voornemen om vaker dan nu in een vroeg stadium Papendrecht in te gaan
voordat een uitgewerkt plan wordt opgesteld.

6.

De deskundigheid die thans binnen de gemeentelijke organisatie aanwezig is op
het gebied van participatie moet verder vergroot en beter benut worden. De
participatiebeweging vraagt om een cultuuromslag van de ambtelijke organisatie.
De inwoner staat centraal, we gaan een open dialoog aan met de samenleving,
werken van buiten naar binnen en zetten in op cocreatie.
We denken in 'mogelijkheden' en genereren draagvlak als basis voor inhoudelijke
resultaten. Daarbij moet balans zijn tussen enerzijds kosten en inspanning en
anderzijds inhoudelijk resultaat en draagvlak. De ambitie op het vlak van
participatie vraagt om zowel budget, als om kennis en vaardigheden. Met ons
ingezet traject gaan we ontdekken welke inzet en middelen nodig zijn voor
participatief werken.
Het resultaat moet een organisatie zijn die goed om weet te gaan met initiatieven.
Dit is vastgelegd in een “modellenboek”, een handreiking met uitgangspunten,
taken en rollen, volgens de “Papendrechtse methode”. Daarnaast wordt een
praktische vertaling gemaakt waarin per soort initiatief de randvoorwaarden en
processtappen op een rij staan. Om de gewenste beweging op gang te brengen
zetten we in op coaching bij complexe participatiesituaties en stellen we daarvoor
intervisiegroepen in.Intervisie is namelijk een geschikt instrument om
medewerkers van verschillende afdelingen van de gemeente elkaar vanuit hun
eigen kennis en perspectief te laten ondersteunen bij een participatieve aanpak
van projecten.

Interne expertise opbouwen en een cultuurverandering faciliteren bij
gemeente, bestuurders en raad. Inwonerparticipatie dient nog meer dan nu
al het geval is een vast aandachtspunt te zijn bij al onze activiteiten. We willen
daar beter in worden en blijven leren. Daarvoor evalueren we periodiek en
blijven we een instrument als “Hoe vind je elkaar” inzetten.

Acties
Participatie is uitvoeren, is doen. Wij kiezen er voor om een actiegericht
programma op te stellen, in plaats van een in beton gegoten 'participatiebeleid'.
We willen vastleggen wat onze volgende halte is op onze routekaart voor
participatie. Onderweg ontdekken we hoe we de uitdagingen die we tegenkomen
kunnen overwinnen. Voor de komende periode geven we de volgende invulling
aan participatie.

Cultuurverandering organisatie
College en raad staan voor de overweging welke ruimte zij willen en kunnen geven
aan inwoners. Enerzijds is het belangrijk om vertrouwen in inwoners te hebben en
‘te durven loslaten’. Anderzijds blijft de gemeente voor veel taken
eindverantwoordelijk. Uitdaging is een goede balans te vinden die recht doet aan
de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar ook aan de inzet van inwoners.
Onderdeel van ons traject is een dialoog met college, raad, ambtenaren en
inwoners over de dilemma’s en afwegingen die spelen bij het faciliteren en
stimuleren van zowel beleidsbeïnvloedende participatie als overheidsparticipatie.
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1. Foto lokale democratie
Met raad en samenleving maken we een ‘foto van de lokale democratie’. Aan
de hand van de vijf aspecten van democratie gaan we in gesprek over de
kwaliteit van de lokale democratie. We willen verkennen welke vormen van
democratie kunnen of moeten worden ‘bijgemengd’ om op één of meerdere
aspecten van democratie beter te scoren.

5. Jaarlijkse Ontwikkeldag Participatie .
Wij zien onze participatie-opgave als een continu proces. Participatie is
uitvoering: leren door doen. We maken liever een betekenisvolle praktijk, dan
dat we visies vastleggen. Maar we gaan wel op onze praktijk reflecteren. In de
periode 2020-2022 besteden wij hier jaarlijks op een vast moment aandacht
aan. Dan blikken wij terug om leerpunten op te doen en kijken wij vooruit. Op
welke manier is geparticipeerd en hoe wordt dit gewaardeerd? Daarvoor
benutten we ook de burgerpeiling, zoals die ook gebruikt wordt voor
“waarstaatjegemeente”. Hierin zijn expliciet vragen opgenomen over
participatie.
De inwoners van Papendrecht worden nadrukkelijk bij deze ontwikkeldag
betrokken. Wij willen hierbij energie creëren in de gemeente. De
internationale dag van de democratie op 15 september gaan we jaarlijks
benutten om de “Papendrechtse methode” verder te verfijnen.

2. Participatie bij toekomstgerichte opgaven.
Een aantal opgaven zijn voor de toekomst van onze gemeente zo van belang,
dat inwonerparticipatie een vast onderdeel moet zijn van besluitvorming én
uitvoering. Bij deze opgaven wegen wij de manier van participatie in
samenspraak met de gemeenteraad af. In 2019 is dit de invoering van de
omgevingsvisie. Vanaf 2020 is dat bijvoorbeeld energietransitie.
Met de gemeenteraad maken wij afspraken over zowel randvoorwaarden,
kaders en proces. Daarbij speelt de wijze waarop de raad inwoners betrekt bij
beeldvorming en oordeelvorming een belangrijke rol.

6. Inwonertop.
We willen inwoners betrekken bij de keuzes die wij als gemeente maken. Maar
dat geldt evenzeer voor ons toekomstperspectief. We willen op de helft van
onze bestuursperiode, in het voorjaar van 2020 een inwonertop organiseren.
Wat leeft er binnen onze gemeente? Wat vinden inwoners belangrijk? Wat
voor gemeente wil Papendrecht in de toekomst zijn?
De inwonertop is bedoeld als katalysator van een beweging. We gaan met
elkaar in gesprek over de belangrijkste thema’s voor de komende jaren.
Energie creëren bij de (groepen) inwoners om zaken zelf op te pakken en
daarbij na te denken over de gewenste rol van de gemeente. Gericht op
duurzame betrokkenheid vanuit de samenleving. De gemeente positioneren
als netwerkpartner. Niet naast de samenleving, maar er midden in. Als
partner, verlengstuk of aanjager. Of soms zelfs zonder rol.

3. Een jaarlijkse participatiekalender.
In 2020 - 2022 stellen wij als college elk jaar een participatiekalender vast voor
het fysieke én het sociale domein. In deze kalender zijn opgaven en projecten
benoemd waarin participatie nadrukkelijk een integraal onderdeel is.
4. Participatie bij alle opgaven afwegen
Participatie wordt een onderdeel van onze manier van werken. Bij alle nieuwe
beleidsontwikkelingen wegen wij participatie bewust af. Uitgangspunt is dat
wij geen nieuw beleid formuleren zonder dat deze afweging expliciet heeft
plaatsgevonden. De afwegingen worden vooraf actief inzichtelijk gemaakt (als
onderdeel van opgavegericht werken). Het modellenboek wordt hierbij door
onze ambtelijke organisatie gehanteerd als een hulpmiddel bij het vormgeven
van de verschillende participatietrajecten.
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2. Groen
Ambitie
Uit de bevolkingspeiling valt op te maken dat de inwoners van Papendrecht minder
tevreden zijn over het groen en het onderhoud dan gemiddeld in Nederland. In
Papendrecht vindt 75% van de inwoners dat de buurt voldoende groen is, terwijl
dat gemiddeld in Nederland 83% is. Daarnaast vindt slechts 48% van de inwoners
dat perken, plantsoenen en parken goed zijn onderhouden. Gemiddeld in
Nederland is dit 55%.
Groen is voor ons college een belangrijk thema. Papendrecht is een groene
gemeente, die we graag groen houden. We onderzoeken waar we het groen
kunnen versterken en verbeteren. We vernieuwen waar kan en moet. De kwaliteit
van het groen zal altijd meewegen in onze beslissingen
We verwachten een grotere tevredenheid van de inwoners van Papendrecht te
kunnen bewerkstelligen, met een drieledige doelstelling:
diverser en aantrekkelijker groen,
meer groen,
ecologischer groen.
Uitgangssituatie
De gemeente Papendrecht heeft een oppervlakte van 10,8 vierkante kilometer,
daarvan is 31,4% groen volgens de definities van de Basisregistratie grootschalige
topografie. Onderdeel daarvan is het poldergebied ten noorden van de A15.

Aantrekkelijk Groen
Het groen in Papendrecht moet aantrekkelijker worden. Daarbij gaat het ons
vooral om de belevingswaarde. In Papendrecht is ondanks de hoge stedelijkheid
veel groen. Bijna al het groen in Papendrecht is “cultuurgroen”, dat wil zeggen
aangelegd in relatie tot de bebouwde omgeving. We willen de groene kwaliteit van
Papendrecht beter benutten en aantrekkelijker en gevarieerder maken.

De gemeente Papendrecht heeft 35% van het totale grondgebied van Papendrecht
in beheer. Dat is 3,8 km2. Daarvan is 1,6 km2 groen. Dat zijn de gebieden die op
de nevenstaande afbeelding lichtgroen zijn gekleurd. Van de 1,6 km2 groen die de
gemeente in beheer heeft, is 1,2 km2 ofwel 75% gras.

Aantrekkelijker groen begint bij slim en duurzaam onderhoud. Onderdeel hiervan
is het tijdig inboeten, dat wil zeggen het opnieuw inplanten op plaatsen waar
planten zijn weggevallen. Hiermee wordt levensduur verlengd en blijft het beeld
aantrekkelijk.

Het groen in Papendrecht wordt als relatief saai gekenschetst. Wellicht verklaart
dat ook de score uit de bevolkingspeiling. Gemeten naar oppervlakte moet
Papendrecht als een groene gemeente worden aangeduid.
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We zorgen dat het groen functioneel is, geschikt voor het gebruik waarvoor het
bedoeld is en goed te beheren. We onderhouden ons groen tijdig.
De standaardwerkwijze is dat we groenelementen aan het einde van de
levensduur zoveel mogelijk gelijktijdig vervangen met riolen en verhardingen
(synergievoordeel).

We gaan voor ons groenbeleid een dashboard ontwikkelen met duidelijke
indicatoren op het gebied van groen. Belangrijk element hierbij is de waardering
en beleving van onze inwoners. Jaarlijks gaan wij ons dashboard presenteren. We
maken in 2019 een nul-versie.
Een zorgpunt is het beschikbare budget voor groen en groenonderhoud. In de
afgelopen jaren is veel bezuinigd op groen en zijn budgetten verschoven.
Daarnaast zien we recentelijk enorme prijsstijgingen. Maaien is bijvoorbeeld 15%
duurder dan verleden jaar en de stratenmaker 12,5%. Dat vraagt om woekeren
met middelen. Daarnaast is momenteel eigenlijk alleen budgettaire ruimte voor
onderhoud. We gaan daarom explicieter de investeringen in groen in Papendrecht
ramen.

Groen zien we in de bebouwde omgeving als een belangrijke structurerende
factor. Het is beeldbepalend bij inrichting en herinrichting van de ruimte.
Meer dan tot op heden willen we vormgevers en (landschaps)architecten inzetten
bij het attractiever maken van onze bebouwde omgeving met groene elementen,
zodat een sterker en gevarieerder beeld ontstaat.
In sommige wijken van Papendrecht is in de loop der tijd groen verdwenen.
We maken een (meerjaren)plan om te komen tot herstel. Daarbij geven we
prioriteit aan de groenstructuren en aan de doorgaande routes; de plaatsen waar
veel inwoners komen, zoals winkelcentra en speelplekken, want daar is de
kwaliteit van het groen het meest zichtbaar voor de meeste mensen.

Meer Groen
We willen daar waar mogelijk het groen versterken in Papendrecht. De
stedenbouwkundige structuur biedt buiten het vergroenen van daken, gevels en
particuliere tuinen weinig mogelijkheden om de hoeveelheid groen te vergroten.
Meer openbaar groen is hierdoor slechts zeer beperkt mogelijk.
Beter groen is wat we willen. Bij reconstructies gaan we in samenspraak met
omwonenden het groen versterken. Groen moet niet het laatste element zijn in
de planvorming, maar als een dragend en primair element worden gezien. We
gaan altijd na of het mogelijk is om verharding te verminderen en te vervangen
door groen.

We zoeken ook naar mogelijkheden om de gebruikswaarde van ons groen te
verhogen. In Papendrecht is de meeste ondergrond van klei. Voor bijvoorbeeld de
grasvelden betekent dit dat ze in de zomer heel hard zijn en in de winter erg
drassig. Om grasvelden die veel gebruikt worden beter geschikt te maken voor
inwoners om te recreëren en voor kinderen om op te spelen, moeten we denken
aan het verschralen van de ondergrond met zand, opnieuw inzaaien en het
aanleggen van drainage. Dat geeft meer gebruiksplezier voor onze inwoners en
meer kwaliteit. Doordat de velden zachter worden nemen ze beter water op. Door
de velden gelijk iets lager te leggen dan de verharding, geeft dit bij regen extra
water berging.

Versterking van de groen kan ook door te zorgen voor robuuste groenstructuren.
Los van het reconstructieprogramma zijn er kansen om verbeteringen op
wijkniveau uit te voeren in met name de boom en heester structuur. Als voorbeeld
noemen we de Jan Steenlaan, waar als vormend element een haag is aangeplant.
Onze extra inspanningen zullen we meenemen in het investeringsplan voor
openbare ruimte in de paragraaf kapitaalgoederen.

Ook de functie van onze parken willen we versterken. We willen ze attractiever
maken en de gebruikswaarde verhogen. We starten met onderzoek naar 4 parken,
te weten Vondelpark, Slobbegors, Noordhoekse Wiel en A15.
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Ecologisch Groen
We willen een waardevolle, bio-diverse openbare ruimte. We willen ook inspelen
op de merkbare verandering in klimaat. Denk daarbij aan wateroverlast, hogere
temperaturen, invasieve exoten en boomziekten die tot nu toe nog onbekend
waren.

We kijken eerst naar het gebied ten zuiden van de A15. We werken aan een goede
landschappelijke inpassing en verbindingen tussen de ecologische structuur
binnen Papendrecht en de ecologische structuur daarbuiten (o.a. Natuur Netwerk
Nederland).
Ook willen we onze inwoners verleiden om zelf meer te vergroenen. De gemeente
geeft daarover advies en informatie en stimuleert actief. We zetten daarvoor ook
2 instrumenten in.
In de eerste plaats gaan we Operatie Steenbreek voortzetten. Daarmee stimuleren
wij bewoners om de verharding in hun tuin of erf om te zetten in groen.
In de tweede plaats willen we inwoners stimuleren meer waterberging te
realiseren. Een groen dak is daarvoor een uitstekend middel. Daarmee kan op
platte daken (denk ook aan uitbouwtjes en schuurtjes) een paar cm water worden
vastgehouden. Het helpt tegen hittestress, zorgt voor prettiger en groener wonen
en is ook goed voor de natuur.
We gaan samen met het waterschap onderzoeken hoe wij inwoners kunnen
stimuleren daken te vergroenen. Het waterschap stelt hiervoor een
stimuleringsbijdrage beschikbaar.

Papendrecht heeft veel oppervlakte gras en dat biedt kansen. Gazon wordt op
daartoe geschikte locaties omgevormd tot ruw gras of bloemrijke
kruidenvegetatie. Eén of twee keer maaien en afvoeren leidt na enkele jaren tot
een bloemrijkere kruidenvegetatie.
Ecologisch beheer betekent o.a. de natuur meer haar gang laten gaan en hogere
begroeiing. Aandachtspunten hierbij:
- Natuurvriendelijk maaien en stoppen met klepelen, zodat meer dieren
overleven en flora en fauna diversiteit wordt bevorderd.
- Zoeken naar de meest geschikte locaties. Ecologisch beheer niet te dicht bij
woningen, ook niet dichtbij centrale voorzieningen als winkelcentra en
speelplekken.
- Voorkom versnippering. Ecologie vraagt ook om schaal.
We streven naar ongeveer 30% natuurvriendelijk onderhouden gras op
voorwaarde dat daarmee de tevredenheid van bewoners toeneemt. In 2018 werd
18% van het gras natuurvriendelijk onderhouden.

Participatie
Inwoners zijn nauw betrokken bij hun directe leefomgeving. Daarom betrekken wij
ze altijd als wij voornemens zijn aanpassingen te doen. Dat begint met een
zorgvuldige afweging van de rol die inwoners zelf willen spelen. Dat leggen we
voor.
Initiatief van inwoners zelf vindt bij ons gehoor. Hoe meer verantwoordelijkheid
en eigenaarschap inwoners willen nemen, hoe liever het ons is.

We streven er naar minimaal 30% van het zogeheten bosplantsoen
natuurvriendelijk te gaan onderhouden. Op dit moment wordt nog slechts een
marginaal deel van het bosplantsoen natuurvriendelijk onderhouden (circa 10%).
Omdat natuurvriendelijk onderhoud van bosplantsoen een rekbaar begrip is, gaan
we samen met een ecoloog scherp definiëren wat we in Papendrecht precies
onder 'natuurvriendelijk onderhouden bosplantsoen' verstaan. (Denk daarbij aan
maatwerk bij het gefaseerd snoeien en gebruik van het snoeiafval op het perceel
zelf.)
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Acties:
1. Slimmer onderhoud (sneller gedeeltelijke vervanging)
2. Uitbreiding natuurvriendelijk onderhouden gras (van 18 naar 30%)
3. Minimaal 30% bosplantsoen natuurvriendelijk onderhouden
4. Verbetering parken verkennen
5. Groen versterken bij onder andere reconstructies (in samenspraak
omwonenden)
6. Versterking groenstructuur
7. Stimuleren groeninvesteringen inwoners (Operatie Steenbreek en Stimulering
groene daken)
8. Dashboard en indicatoren ontwikkelen
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3 Duurzaamheid
De klimaatneutraal doelstelling is van toepassing op de volgende onderdelen van
de gemeentelijke organisatie:
- Gemeentelijk vastgoed
- Voorzieningen buiten (openbare verlichting, riolering en gemalen,
verkeersregelinstallaties)
- Vervoer en wagenpark
- Facilitaire zaken (denk aan ICT, catering)
- Uitbesteed werk (denk aan groenbeheer, afvalinzameling, rioolonderhoud,
thuiszorg, leerlingenvervoer, openbaar vervoer etc.)

Papendrecht is en wordt steeds meer een duurzame gemeente. Ons college wil de
komende jaren een stevige stap vooruit zetten op het gebied van duurzaamheid.
Situatie Papendrecht
Er gebeurt in Papendrecht al veel op het gebied van duurzaamheid. Er zijn allerlei
maatschappelijke initiatieven en ook de gemeente zelf werkt actief aan het
terugdringen van CO₂ uitstoot, het omgaan met de gevolgen van
klimaatverandering, het verminderen van grondstoffenverbruik en het verbeteren
van de gezondheid. Vaak ook nog gekoppeld aan het behalen van sociaalmaatschappelijke doelstellingen zoals bijvoorbeeld meer contact met de natuur,
meer ontmoeting, minder eenzaamheid, meer beweging, meer sociale cohesie en
meer duurzame inzetbaarheid van mensen.

Agenda duurzaamheid
In vervolg op het actieprogramma duurzaamheid, wordt een agenda
duurzaamheid opgesteld voor deze collegeperiode. De thema's die in de agenda
aan bod komen zijn opgenomen in onderstaand overzicht.

Doelstellingen
1. Papendrecht heeft de ambitie om vóór 2050 een energie neutrale gemeente te
zijn. Dit is een gedeelde ambitie met de overige zes Drechtsteden-gemeenten
en 16 andere partners uit de regio, die is vastgelegd in de regionale
Energiestrategie (2017).
Om dit te bereiken zullen we ons verbruik sterk moeten verminderen en alle
energie duurzaam moeten opwekken, uit hernieuwbare bronnen. Dat
betekent een aardgasvrije verwarming van de woningen, duurzaam opgewekte
elektriciteit, en geen gebruik van fossiele brandstoffen meer.

Deze agenda wordt samen met inwoners, organisaties en bedrijven in
Papendrecht opgesteld en bevat de focus voor de komende jaren. Uiteraard zijn
alle thema's belangrijk en blijven we inzet plegen op alle onderwerpen. Er is al een
grote hoeveelheid lopende acties en projecten, die allemaal bijdragen aan een
duurzamer Papendrecht.
De gemeente wil zoveel mogelijk partijen en initiatieven verbinden,
samenwerkingen versterken of tot stand brengen, initiatieven ondersteunen
tijdens de opstartfase en de eigen voorbeeldrol versterken.

2. Het college van Papendrecht heeft daarnaast de ambitie om in 2030 een
klimaatneutrale gemeentelijke organisatie te zijn.
Het grootste deel van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door
het gebruik van energie, bijvoorbeeld voor gebouwen, verlichting en
rioolgemalen. Daarnaast is mobiliteit een belangrijke bron. Om de stap naar
klimaatneutraal te zetten, zijn energiebesparing en de productie en het gebruik
van duurzame energie belangrijke instrumenten.
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Enquête
Om een idee te krijgen over welke thema's bij de inwoners leven en waar het
meeste belang aan wordt gehecht, is een uitgebreide enquête gehouden, die in
februari/maart door ruim 400 mensen uit Papendrecht is ingevuld. Het beeld dat
hieruit naar voren komt is dat men duurzaamheid belangrijk vindt en dat velen
daar zelf ook al in meer of mindere mate actief mee bezig zijn. 'Een groen en
duurzaam Papendrecht' wordt gezien als het belangrijkste onderwerp voor deze
collegeperiode. Energie, milieu en duurzame mobiliteit worden gezien als de
belangrijkste thema's.De geënquêteerden vinden het belangrijk dat de gemeente
zelf het goede voorbeeld geeft en daarmee de inwoners inspireert. Daarnaast zien
zij het als de belangrijkste rol voor de gemeente om goede informatie te geven over
subsidie- en financieringsmogelijkheden, om bewustwording te kweken en om
lokale initiatieven te ondersteunen.

ENERGIE
- Van gas los
- Besparen
- Duurzame bronnen, hernieuwbare energie
- Terugdringen fossiele brandstoffen
DUURZAME MOBILITEIT
- Bevorderen fiets- en OV gebruik
- Terugdringen CO2, fijnstof, geluidsoverlast,
gebruik duurzame bronnen.
HERGEBRUIK/ GRONDSTOFFEN
- Verminderen grondstoffenverbruik
- Hergebruik/ afvalreductie
- Afvalscheiding
- Aanpak zwerfafval

Een aanzienlijk deel van de geënquêteerden wil (misschien) een actieve bijdrage
leveren aan de agenda duurzaamheid.
Prioriteiten

KLIMAAT
- Ruimte voor water
- Waterkwaliteit
- Waterveiligheid
- Afvalwater
- Tegengaan hittestress/ droogte
- Vergroten biodiversiteit
- Ruimte voor recreatie

1. Energie
De energietransitie is een enorme opgave. Een belangrijk onderdeel is dat we onze
woningen en gebouwen op een andere manier gaan verwarmen, niet meer met
aardgas. Op dit moment is nog niet duidelijk wat dit precies betekent voor
Papendrecht. De eerste versie van de Transitievisie Warmte is inmiddels door de
gemeenteraad vastgesteld. Dit heeft een eerste onderzoeksbeeld opgeleverd van
een aardgasvrij Papendrecht. Ook zijn een aantal uitgangspunten en
randvoorwaarden opgenomen voor de verdere uitwerking van een gedetailleerder
plan voor Papendrecht. Dit plan is uiterlijk in 2021 klaar. Belangrijkste
uitgangspunten voor de Drechtsteden zijn:
- Iedereen kan meedoen;
- Energiebesparing als essentieel onderdeel van de warmtetransitie;
- Gebouweigenaren van bestaande gebouwen hebben keuze in toekomstige
warmteopties op basis van de aanwezige energie-infrastructuur.

MILIEU
- Geluid
- Lucht
- Bodem

14

Er wordt gekeken naar de volgende warmte-opties, waarbij de volgorde waarin ze
beschreven worden ook meteen de voorkeur aangeeft van het toepassen ervan.
1. Warmtenetten: netwerken van warm water uit duurzame warmtebronnen
zoals geothermie, restwarmte of aquathermie, waarmee gebouwen worden
verwarmd.
2. Elektriciteitsnetten (all-electric): in deze categorie worden woningen, vaak met
behulp van een warmtepomp, elektrisch verwarmd.
3. Gasnetten: via gasnetten kunnen duurzame, hernieuwbare gassen als biogas
of waterstof worden vervoerd. De toekomstige beschikbaarheid van deze
bronnen is echter onzeker.
Met andere woorden, de voorkeur gaat uit naar het toepassen van zoveel mogelijk
warmtenetten. Op plekken waar dat niet kan of niet rendabel te maken is, wordt
gekeken naar optie 2 en 3. Waarbij, zoals hierboven vermeld, gebouweigenaren
een keuze hebben (bijvoorbeeld om niet aan te sluiten op een warmtenet, maar
te kiezen voor bijvoorbeeld een warmtepomp) .
De prioriteit ligt voor ons college bij een goede verdere uitwerking van de
Transitievisie Warmte en bij het betrekken van de inwoners bij de wijkaanpakken
die zullen worden opgesteld als uitwerking van de visie.

2. Duurzame mobiliteit en milieu
Uit de enquête blijkt wederom dat (het gebrek aan) doorstroming op de A15/ A16/
N3 en de luchtkwaliteit in Papendrecht belangrijke punten zijn waarvoor de
aandacht wordt gevraagd. Voor beide onderwerpen geldt dat dit bij uitstek
onderwerpen zijn die een regionale aanpak vragen. Komende jaren zetten we als
Papendrecht in op het in regioverband doorzetten van de lobby richting het Rijk.
Tot nu toe heeft deze lobby opgeleverd dat de A15 op onderdelen wordt
aangepakt.
Op het gebied van luchtkwaliteit blijven we monitoren of de waarden voor
bijvoorbeeld fijnstof wel binnen de grenswaarden blijven. Vooralsnog is dit het
geval, maar het heeft permanent de aandacht.
Om de luchtkwaliteit in Papendrecht te verbeteren, helpt het om in te zetten op
duurzame mobiliteit. Meer mensen (vaker) op de fiets en uit de auto voor
bestemmingen binnen Papendrecht, maar ook voor woon-werkverkeer binnen de
regio heeft prioriteit.
Daarnaast gaan we bekijken hoe elektrisch rijden bevorderd kan worden en staan
wij positief tegenover innovaties op het gebied van duurzame mobiliteit zoals
toepassingen van waterstof.

Daarnaast zetten we in op het besparen van energie , zowel in woonhuizen als bij
bedrijven. We zoeken hierbij actief naar samenwerking met inwoners, bedrijven
en de huidige partners op dit terrein (o.a. Energieloket, OZHZ). We zoeken naar
'ambassadeurs' uit Papendrecht die zich willen inzetten voor dit
duurzaamheidsthema.
We gaan de wijken in, naar de mensen toe. Een eerste project is al gestart in de
wijk Middenpolder. Hier wordt met behulp van het energieloket een aanbod voor
collectieve inkoop van isolerende maatregelen aangeboden aan de bewoners.

3. Duurzame gemeentelijke organisatie
We zetten de komende jaren sterker in op het creëren van bewustwording bij
inwoners en ondernemers. We willen het draagvlak voor het klimaatbeleid
vergroten, en stimuleren dat meer inwoners en ondernemers in beweging komen.
Daarnaast willen we in samenwerking met externe partijen (inwoners,
organisaties) bekijken hoe de gemeente initiatieven kan ondersteunen en hoe we
gezamenlijk concreet aan de slag kunnen met duurzame projecten. We staan open
voor nieuwe ontwikkelingen en innovatie.

Middelgroot- en grootverbruikers op het gebied van energie krijgen een
meldingsplicht (wettelijk geregeld). OZHZ ziet erop toe dat deze groep (ca 150
bedrijven en organisaties in Papendrecht) besparingsmaatregelen met een
terugverdientijd van vijf jaar gaan nemen. Daarnaast gaan we deze bedrijven
advies geven over verdere besparingsmaatregelen.

Daarom is het ook belangrijk om zelf het goede voorbeeld te geven, onder andere
op het gebied van Energie en Duurzame Mobiliteit, maar ook bijvoorbeeld op het
gebied van inkoopbeleid.
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Iedereen produceert dagelijks afval. De ene persoon meer dan de ander.
Gemiddeld gaat dit per jaar om meer dan 500 kilo per persoon. Zo’n 80 procent
van het restafval kan worden gescheiden. Dit levert veel op: grondstoffen, energie
en een schoner milieu. Daarnaast besparen onze inwoners daarmee geld. Ons doel
is om de hoeveelheid restafval per inwoner in Papendrecht terug te brengen tot
onder de 100 kilo.

Wij gaan een plan (routekaart) opleveren voor een klimaatneutrale gemeentelijke
organisatie (dus op het gebied van afval, vastgoed, inkoopbeleid, wagenpark,
voorzieningen etc.). Belangrijk onderdeel hiervan is het gemeentelijk vastgoed. In
het kader van het klimaatakkoord zijn landelijk afspraken gemaakt over een
energieneutrale vastgoedportefeuille van gemeenten. Afgesproken is dat
nieuwbouw in opdracht van gemeenten vanaf 2019 minimaal bijna
energieneutraal en ook aardgasvrij is. Papendrecht brengt in 2019 zijn
vastgoedportefeuille in kaart inclusief mogelijkheden voor gefaseerde
verduurzaming. Voor scholen in PO en VO worden de duurzaamheidsambities
meegenomen in Integrale Huisvestingsplannen.

Acties
In 2019 opstellen van een Agenda Duurzaamheid op de prioritaire thema's, met
daarin in elk geval de volgende acties.

4. Klimaat en biodiversiteit
Meer groen en meer diversiteit in groen heeft zowel een belevingswaarde als ook
een ecologische waarde. Meer diversiteit aan groen, met aandacht voor het
vergroten van biodiversiteit past naadloos in zowel een groen als een duurzaam
Papendrecht. Daarnaast wordt door het toepassen van meer groen en minder
verharding de waterbergingscapaciteit vergroot. Met het veranderende klimaat
(met meer extreme droge periodes en meer extreme natte periodes) is dit hard
nodig. Om de riolering niet over te belasten, moet het water bij hevige regenval
geleidelijker worden afgevoerd naar het oppervlaktewater.

1. Energie
a. Voortvarend aan de slag met het opstellen van de transitievisie Warmte 2.0
(inclusief de wijkaanpakken) in overleg en samenwerking met inwoners.
b. Intensiveren projecten inzake energie besparen; met inwoners, bedrijven
en instellingen.
2. 2020: opleveren van een plan (routekaart) voor een klimaatneutrale
gemeentelijke organisatie (dus op het gebied van afval, vastgoed,
inkoopbeleid, wagenpark, voorzieningen etc.).

Een prioriteit voor dit college is om nog innovatiever te zijn op het gebied van
klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte en om nog meer in te zetten
op het betrekken van inwoners en buurten ten behoeve van het vergroenen van
het particuliere Papendrechtse grondgebied.

3. 2019-2020 Stimuleren van fietsgebruik, onder andere voor woon-werkverkeer.
a. Onderzoeken en waar mogelijk aanpakken van knelpunten in de
Papendrechtse fietsstructuur.
b. Het momentum van de uitkomsten van het onderzoek en bijvoorbeeld de
renovatie van de N3 aangrijpen om mensen bewust te maken van een
alternatief op de fiets. Hiervoor samenwerking aangaan met het
Papendrechtse bedrijfsleven en de Verkeersonderneming.

5. Bewustwording en kennis vergroten over nut en noodzaak van afval scheiden.
We zetten de komende jaren sterker in op het creëren van bewustwording bij
inwoners en ondernemers over het belang van afval scheiden, hergebruik en
gebruik van grondstoffen. HVC is daarin de belangrijkste partner. Maar ook
organisaties als Opnieuw&Co en de vrijwilligersorganisatie Repair Cafe zijn
partners.
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4. Vergroenen van private tuinen en daken (opvangen van regenwater)
Hierbij gaat het om projecten met inwoners, bedrijven en instellingen. We
zoeken de samenwerking met Papendrechtse ambassadeurs die zich in willen
zetten voor dit doel. We zetten in op een dialoog over toekomstige risico's
(hitte, droogte, wateroverlast, overstroming). We zetten in op het
laagdrempelig maken van vergroening van tuinen of klimaatadaptieve
maatregelen en sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij projecten in het
ruimtelijk domein (reconstructies, nieuwe ontwikkelingen, herstructurering).
5. Afvalscheiding bevorderen door:
a. Gft-campagne in samenwerking met HVC.
b. Pilot omgekeerd inzamelen in Oostpolder
In navolging van het vastgestelde afvalbeleid, wordt een jaar lang een proef
gedaan met het omgekeerd inzamelen.
c. Onderzoek nascheiden van afval
In aanvulling op het vastgestelde afvalbeleid wordt aan de hand van
deskresearch in kaart gebracht wat de kansen zijn van nascheiden van het
restafval.
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4 Zorg voor kwetsbaren
kwetsbaren
Samen met maatschappelijke organisaties werken we aan een actieagenda
gezinnen en kinderen in armoede.

Inzet Sociaal Domein
Inwoners die steun nodig hebben, hebben onze volle aandacht. We vullen dat
breed in. Als we kijken naar de begroting van Papendrecht, gaat het meeste geld
naar wat we het sociaal domein noemen. Het gaat om een budget van 29 miljoen
euro, ongeveer 36% van onze begroting. Dat geld zetten we onder andere in voor
inkomensregelingen, arbeidsparticipatie, Wmo-voorzieningen, jeugdhulp en
inrichting voorveld (preventie).
De uitvoering hiervan hebben we lokaal en regionaal belegd. Daarnaast zijn er vele
partijen die maatschappelijk gezien een rol vervullen. Als gemeente streven we
naar meer kwaliteit en specialisme. Daarbij hebben we oog voor efficiëntie en
kostenbeheersing. In 2019 wordt op Drechtstedenniveau een nieuw regionaal
beleidsplan Sociaal Domein opgesteld. Tegelijk wordt ook een nieuw lokaal
beleidsplan voor het Sociaal Domein gemaakt.

Het voorkomen van armoede doen we langs verschillende sporen. Dit doen we
onder ander door middel van preventie en arbeidsparticipatie maar ook door veel
maatschappelijke partners en vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden te
betrekken. Daarbij is behoud van de eigen verantwoordelijkheid en weer
zelfredzaam worden van belang. Tegelijkertijd willen we dat deze inwoners gaan
en kunnen participeren (voor volwassenen betekent dit veelal toeleiding richting
betaald werk en voor kinderen gaat het om culturele, sport- en
onderwijsactiviteiten). Met de achterliggende ambitie dat alle kinderen mee
kunnen doen, willen we meer gezinnen bereiken met financiële problemen, zodat
vroegtijdig hulp geboden kan worden en ergere problematiek voorkomen kan
worden.

Externe verkenning
In de externe verkenning hebben we voor armoede als rode draad gekozen. In
gezinnen waar armoede voorkomt, is vaak meer aan de hand. Daarnaast heeft
armoede invloed op zelfbeeld en psychische balans.
Armoede is in Papendrecht een serieus probleem. Zowel het aantal kinderen in
een uitkeringsgezin, als het aantal kinderen dat opgroeit in armoede, is de laatste
jaren gegroeid.

Versterking samenwerking
We willen het vraagstuk vanuit het netwerk benaderen. Het is moeilijk er vat op
te krijgen vanwege de complexiteit van de problematiek. Er zijn meer
samenwerkende partijen met een samenhangende aanpak nodig om iets te
bereiken. We onderzoeken op welke wijze de samenwerkende organisaties tot
een integrale aanpak en werkwijze komen.
Versterking vroegsignalering
Wij zetten in op versterking vroegsignalering. Het ‘voorliggend veld’ waar
signalering idealiter plaats vindt bestaat bijvoorbeeld uit scholen, verenigingen,
kinderopvang, het consultatiebureau en het Jeugdteam. Maar bijvoorbeeld ook de
politie, de boa’s, huisartsen en de kerken. Maar misschien ook aan notarissen en
uitvaartondernemers (bij echtscheidingen en overlijden).

In de verkenning zijn mensen uit de doelgroep (mensen in armoedesituaties) zelf
opgezocht en is met hen het gesprek gevoerd over hun leven en ervaringen.
Het was overigens niet eenvoudig om mensen te vinden die aan deze gesprekken
wilden meedoen. Op armoede rust een taboe en mensen in deze situatie kennen
een gevoel van schaamte. Wat ons treft is hoe snel de omslag van welvaart naar
armoede kan ontstaan. Er is een dunne scheidslijn tussen dat het je goed of slecht
gaat. Denk daarbij aan ziekte, werkloosheid, scheiding, het overlijden van een
partner.
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Belangrijk is dat bovengenoemde partijen beschikken over de juiste kennis waar
zij hun signalen kwijt kunnen. Het vraagstuk welke informatie ze wel en niet door
kunnen geven aan anderen (in verband met privacy) dient daarbij nadrukkelijk te
worden geadresseerd. We willen er voor zorgen dat dit “voorliggend veld” weet
waar ze op moeten letten en actief meewerkt. Daarnaast maken we actief gebruik
van de beschikbare data en de sociale kaart van Papendrecht.
Voor versterking samenwerking en vroegsignalering zien wij als gemeente een rol
van onderzoeker, aanjager en verbinder.
Acties
- In samenspraak met maatschappelijke partners ontwikkelen we een plan van
aanpak voor versterking vroegsignalering.
- We onderzoeken de mogelijkheden om een integrale aanpak aan te jagen
binnen de bestaande infrastructuur voor hulp in Papendrecht.
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5 Ondernemersklimaat
Samenwerking ondernemers
Belangrijk aandachtspunt in de versterking van het lokale ondernemersklimaat is
het vergroten van het gevoel van verbondenheid van ondernemers onderling en
van ondernemers met Papendrecht. Om dit te stimuleren, zet de gemeente in op:
- Samenwerking Papendrechtse ondernemers stimuleren en waar mogelijk
helpen realiseren. Samen met ondernemersverenigingen het belang van
samenwerking benadrukken.
- Versterken gerichte samenwerking bedrijventerreinen (o.a. met
Belangenvereniging Oosteind), gericht op gezamenlijk belang, zoals inkoop
(energie, beveiliging, uitwisselen personeel).
- Verbreding samenwerking van locatieaspecten naar: vergroten expertise,
business opportunity's, innovatiekansen, duurzaamheidsvraagstukken en
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
- Successen en profiel ondernemend Papendrecht nadrukkelijker articuleren en
uitdragen.
- Als gemeente het initiatief nemen voor periodiek overleg (1 of 2 keer per jaar)
met de grootste werkgevers van Papendrecht om (regionale) ontwikkelingen
en kansen en bedreigingen te bespreken. Daarnaast periodiek overleg met
vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen.

Papendrecht is een ondernemende gemeente binnen de ondernemende regio
Drechtsteden. In Papendrecht zijn circa 15.000 arbeidsplaatsen. Er is een grote
economische dynamiek en vitaliteit met zowel toonaangevende internationaal
werkende bedrijven, een sterk midden- en kleinbedrijf en een stabiele
detailhandel. De eerste bedrijven vestigden zich in Papendrecht vanwege de
gunstige ligging aan de Merwede. Nog altijd staan we als regio internationaal op
de kaart vanwege onze maritieme industrie en deltatechnologie.
Economie en ondernemersklimaat is voor ons een speerpunt. De gemeente zet
zich in om ondernemers optimaal te faciliteren en in positie te brengen. Ons
economisch beleid en onze inzet bepalen we samen met de doelgroep. Daarom
hebben we in het voorjaar van 2019 een verkenning gehouden ter voorbereiding
van dit actieprogramma en ons economisch beleid. In sessies met ondernemers
hebben wij de navolgende speerpunten opgehaald.
Accountmanagement
De gemeente heeft één duidelijk ondernemersloket, denkt écht mee met
ondernemers en ondersteunt initiatief. We willen dat ondernemers bij de
gemeente 1 aanspreekpunt hebben. Het moet voor alle ondernemers duidelijk zijn
wie de gemeentelijke accountmanagers zijn en voor welke vragen zij bij de
gemeente terecht kunnen. De accountmanagers moeten ook intern op de hoogte
gebracht worden van alle ontwikkelingen aangaande het lokale bedrijfsleven die
elders in de gemeentelijke organisatie spelen. Hierdoor blijven zij aangehaakt en
kunnen ze een betere dienstverlening realiseren.

Onderwijs en arbeidsmarkt
De strijd om talent is een grote uitdaging. We zien een scheefgroei tussen vraag
en aanbod op de arbeidsmarkt, zowel kwalitatief als kwantitatief. Er bestaat vooral
een sterke behoefte aan talent in techniek en ICT. Het onderwijs moet soepeler
aansluiten op de arbeidsmarkt zodat de banen die ontstaan ook ingevuld kunnen
worden.
De toenemende digitalisering en robotisering bieden kansen om andere
economische activiteiten en nieuwe banen te ontwikkelen. Dit vraagt om het
stimuleren van ondernemerschap, aanpassingsvermogen en na-, bij- en
omscholing. Zij die zich het makkelijkst weten aan te passen, zijn het beste klaar
voor de economie van morgen.

We kijken ook naar de rol van de gemeente als opdrachtgever. Binnen bestaande
wettelijke regels willen we ons ervoor inzetten om lokale bedrijven zoveel mogelijk
te betrekken bij gemeentelijke taken en opdrachten, waarbij we wel voorwaarden
stellen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
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Winkelcentra en detailhandel
Detailhandel en retail zijn in Papendrecht geconcentreerd in en rond winkelcentra
De Meent, Wilgendonk, Westpolder en Land van Matena. Ook voor deze sector
geldt dat er behoefte is aan meer onderlinge verbondenheid en
organisatievermogen. De gemeente ondersteunt en faciliteert initiatief vanuit de
ondernemers ter versterking van de onderlinge verbondenheid en de kwaliteit van
de winkelcentra.
De gemeente steunt de samenwerkende ondernemers verder bij een goede
profilering van de winkelcentra en het behoud van een aantrekkelijk
winkelaanbod. Een mooi voorbeeld van de bestaande samenwerking is het
behalen van de eerste ster van het keurmerk Veilig Ondernemen. Het Keurmerk
Veilig Ondernemen verbetert op een gestructureerde manier de veiligheid van
winkelgebieden. Alleen door een intensieve samenwerking op het gebied van
schoon, heel en veilig kan deze ster voor een winkelgebied worden behaald.

Als gemeente willen we onderwijs en bedrijfsleven verbinden. Dat doen we lokaal,
door leerlingen uit het basis en middelbaar onderwijs in aanraking te laten komen
met techniek en bedrijven die in Papendrecht gevestigd zijn. We doen dat ook
regionaal door in te zetten op (het aantrekken van) sterk hoger onderwijs in de
regio in de vorm van HBO of gespecialiseerde MBO opleidingen. Daarnaast
ondersteunen we samenwerkingsverbanden tussen innovatief bedrijfsleven en de
onderwijssector, zoals het Fieldlab Duurzaamheidsfabriek.
Voor Papendrecht beijveren we ons om samen met scholen en het bedrijfsleven
in de gemeente voor een goed, actueel en innovatief technisch vmbo-aanbod en
om ook in Papendrecht zelf MBO-richtingen te kunnen aanbieden.
Essentieel blijft de afstemming van initiatieven in relatie tot de vraag van het
bedrijfsleven, wat verwacht je in de toekomst nodig te hebben? Op
ontwikkelingen moet ruim van tevoren geanticipeerd worden anders ontstaat
achterstand ten opzichte van de inrichting van het onderwijs.

Regioprofiel en acquisitie
Vanuit regionale samenwerking moet allereerst worden ingezet op het bundelen
en benutten van kracht die de regio bezit met als doel de regionale economie
verder te versterken. In de Regionale Groeiagenda is de ambitie geformuleerd om
30.000 nieuwe banen te creëren. Met een duidelijke profilering als hotspot voor
maritiem-innovatieve bedrijvigheid, zet de regio in op de acquisitie van nieuwe
bedrijvigheid.

De inzet op onderwijs en arbeidsmarktontwikkeling bestaat uit het actief binden
van onderwijs aan het lokale en regionale bedrijfsleven, leerlingen
enthousiasmeren voor techniek, kennismaken met bedrijven in de regio,
arbeidspotentieel voor regio behouden.
Bereikbaarheid.
Voor lokale ondernemers is de bereikbaarheid van Papendrecht een belangrijk
thema. Het gaat daarbij om snelle verbindingen met de rest van Nederland, de
bereikbaarheid binnen Papendrecht en het tegengaan van sluipverkeer.
Deels zijn dergelijke vraagstukken aan te pakken door de gemeente. Lokale
knelpunten moeten goed in beeld zijn zodat naar oplossingen gekeken kan
worden. De externe bereikbaarheid van Papendrecht valt deels buiten de
invloedssfeer van de gemeente. Het betreft hier meerjarenprojecten waarbij
gemeentelijke invloed beperkt is. Dit neemt niet weg dat gezorgd moet worden
dat de gemeente zo goed mogelijk aangehaakt is op dergelijke trajecten om lokale
belangen te vertegenwoordigen.

Het economisch instrumentarium ten behoeve van deze regionale ambities is sterk
georganiseerd. Regionale ontwikkelingsmaatschappij ROM-D werkt aan gebied
ontwikkelende projecten, Deal Drecht Cities houdt zich bezig met regionale
acquisitie en het aantrekken van bedrijven en de Economic Board Drechtsteden
focust op de strategische belangen van de regionaal-economische spelers in de
regio. Wij zorgen dat wij actief zijn aangehaakt op de regionale ontwikkelingen en
initiatieven. Waar mogelijk zetten wij ons in om gemeenschappelijke ambities
door te vertalen naar onze eigen gemeente. We zorgen er voor dat lokale partijen
op de hoogte zijn van de regionale ontwikkelingen en daarmee verbonden zijn.
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Duurzaamheid
Onze economie moet én kan duurzamer. De duurzaamheidsopgave vraagt om een
economie waarbij hergebruik van producten en grondstoffen centraal staat en
verspilling wordt tegengegaan. Die economie verbinden we aan onze
maatschappelijke opgaven, waarbij we vooral aandacht hebben voor vraagstukken
op het vlak van energie en mobiliteit. Waar mogelijk koppelen we dit aan de
sectoren machinebouw en bouwnijverheid. Bij uitstek sectoren die van oudsher in
Papendrecht sterk vertegenwoordigd zijn.
Acties
1. Inrichten ondernemersloket en vormgeven accountmanagement voor
bedrijven.
2. Herzien inkoop- en aanbestedingsbeleid om lokale bedrijven meer te
betrekken bij opdrachten.
3. Samenwerking en verbondenheid ondernemers actief stimuleren.
4. Periodiek overleg met grootste werkgevers en ondernemersverenigingen.
5. Verbinden onderwijs en bedrijfsleven (stages, bezoeken) en versterking
onderwijsstructuur (mbo en hbo).
6. Actieve lobby in regionaal verband voor betere bereikbaarheid.
7. Versterking samenwerking winkeliers en steun bij profilering winkelcentra en
behoud aantrekkelijk winkelbestand.
8. Actief lokale en regionale ontwikkelingen aan elkaar verbinden.
9. Stimuleren duurzame en energie zuinige productie.
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6 Sterk in de Regio
We moeten een scherp beeld hebben van wat we willen bereiken in de regio en
op de juiste momenten aan de goede tafel zitten om zowel het lokaal belang als
het regionaal belang te dienen.

De oriëntatie van de gemeente Papendrecht is regionaal. We werken samen in de
Drechtsteden, in de Alblasserwaard en in de regio Zuid-Holland Zuid. Kern van de
oriëntatie van Papendrecht zijn de Drechtsteden. Papendrecht is onderdeel van
de regio. Men woont in Papendrecht maar leeft tegelijkertijd in een breder
regionaal verband waarbij men praktisch gebruik maakt van de lokaal en regionaal
aanwezige voorzieningen.

In de afgelopen jaren hebben het bestuur van Papendrecht en zijn bestuurlijke
vertegenwoordigers een goede naam en positie opgebouwd. We hebben een
prima kennispositie en goede mensen. Maar als collectief is er te weinig focus en
samenhang. We zijn nu te weinig agenda-settend en te veel volgend. Er is meer
nodig dan alleen reageren op de agenda's en vergaderstukken van de regionale
overleggen. Er is behoefte aan een sterke, proactieve eigen agenda voor de inzet
in de regio.

Een steeds groter deel van de begroting van Papendrecht wordt regionaal ingezet.
Momenteel is dat 40% (€ 32 miljoen).
De gemeente Papendrecht is pro samenwerking. Wij ervaren een duidelijke
meerwaarde van samenwerking. De inhoud van de samenwerking staat voorop.
Het realiseren van een gezamenlijke ambitie en daarbij recht doen aan ieders
belangen.

De door de gemeenteraad vastgestelde Visie op samenwerking (juli 2018) is
leidraad voor onze positionering in samenwerkingsverbanden. We willen een
betekenisvolle positie van Papendrecht in de Drechtsteden en samenwerken op
basis van inhoudelijke agenda's.

Ons uitgangspunt is dat we lokaal doen wat lokaal kan. In deze complexe
samenleving kunnen we echter niet alles alleen. Daarom werken we samen in de
Drechtsteden en in de regio. Op de gebieden van economie, bereikbaarheid en
leefklimaat versterken we elkaar binnen de regio. Het behoud van onze eigen
identiteit en zelfstandigheid is daarbij een harde voorwaarde. Samenwerken moet
voordelen bieden als het gaat om de efficiënte uitvoering van werkzaamheden,
vermindering van kwetsbaarheid, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van
lobbymogelijkheden.

We gaan proactief die acties richting regio en samenwerkingsverbanden
identificeren, die bijdragen aan het behalen van de onze lokale opgaven.
Het aanbrengen van focus in de inzet is van belang. Daarbij ligt ons accent op dit
moment bij:
1. Bereikbaarheid en openbaar vervoer
2. Onderwijs en arbeidsmarkt
3. Sociaal domein
4. Ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren
5. Energietransitie
Dit zijn de thema’s waarin wij een leidende rol willen. Bij andere regionale thema’s
zoals wonen, zullen wij vaker kiezen voor actief ondersteunen van regionale
afspraken of het accent leggen op een lokale vertaling van die afspraken.

Samenwerken in de regio betekent dat we zeggenschap delen met onze partners.
Tegelijkertijd zijn we medeverantwoordelijk voor een groter gebied dan
Papendrecht alleen. We nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling van de Drechtsteden.
We willen in de samenwerking sterk staan. Dat vraagt van ons dat we een visie
hebben op de ontwikkeling van de regio als geheel en de op de rol die Papendrecht
daarbinnen wil vervullen. Deze visie is de basis voor ons handelen in regionaal
verband.
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We gaan een regionale opgave-agenda opstellen waarin we keuzes maken en
acties prioriteren. In deze agenda staan zowel de korte termijn acties (3 maanden),
als de lange termijn doelen. Deze opgave-agenda wordt periodiek in het overleg
van College en MT besproken. In dit overleg worden de uit te voeren acties
besproken en vastgesteld. De college- en MT-leden voeren de acties uit.
De lange termijn agenda wordt ook periodiek besproken met de gemeenteraad.
Binnen de organisatie vraagt deze agenda om een versterking van het
accounthouderschap, zowel in de regie op de resultaatgerichtheid van de externe
partners, als voor de coördinatie en integraliteit van de interne voorbereiding.
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7 Thematische uitwerking coalitieakkoord

In onze aanpak leggen we het accent op preventieve maatregelen voor
verbetering van de veiligheid. Goede voorlichting en informatie staan hierbij
centraal.
Onze handhavers zetten zijn lokaal zichtbaar en aanspreekbaar. Verkeerd gedrag
maken we bespreekbaar. Gesignaleerde problemen pakken we aan.

In de voorgaande hoofdstukken hebben wij de kernpunten van ons programma
beschreven. We doen echter veel meer dan de hiervoor genoemde 6 punten. Ook
in het coalitieakkoord zijn veel meer thema’s en aandachtspunten verwoord. Deze
hebben we in dit hoofdstuk bijeen gebracht. Daarbij moet worden opgemerkt dat
met deze opsomming nog lang niet alle gemeentelijke taken zijn benoemd. Voor
een overzicht van maatregelen verwijzen we naar de gemeentebegroting.

Thema 2: Verkeer en vervoer
Onze gemeente ligt middenin een drukke omgeving, met veel snelwegen,
waterwegen en spoorwegen. Mobiliteit is voor onze inwoners en voor onze
bedrijven belangrijk. Bereikbaarheid is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor
ondernemingen in Papendrecht en de regio

Thema 1: Veiligheid
Papendrecht wil een levendige, vernieuwende en duurzame gemeente zijn waarin
betrokken inwoners mee doen, samen wonen, samen zorgen, samen ontspannen
en gezamenlijk investeren in de toekomst.
We zetten ons er voor in om Papendrecht een nog veiliger gemeente te maken en
om de veiligheidsbeleving van de inwoners van Papendrecht te verbeteren.
Wij voeren daarbij de maatregelen uit zoals vastgelegd in het Integraal
Veiligheidsplan, dat in 2015 is vastgesteld door de gemeenteraad.

In de komende periode zetten we ons in voor:
- Betere regionale verbindingen, zoals light-rail
- Beter openbaar vervoer
- Verduurzamen van vervoer
- Stimuleren fietsverkeer
- Beperken overlast bij werkzaamheden aan rijkswegen
- Het tegengaan van sluipverkeer
- Verbeteren verkeersveiligheid
- Verbeteren parkeren in centrum

In het plan worden op 11 thema’s maatregelen beschreven.
- Overlast honden
- Overlast (zwerf)afval
- Overlast parkeren
- Verloedering en vandalisme
- Bouwen in afwijking van vergunning
- Strijdig gebruik (bestemmingsplan)
- Jeugd overlast
Sociale overlast
- Woninginbraken
- Geweldsdelicten
- Georganiseerde criminaliteit

Voor onze aanpak is het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht 2017 –
2030 richtinggevend.
Thema 3: Economie
Economie en versterking van het ondernemersklimaat is een speerpunt van ons
college. We zetten in op het onderling verbinden van ondernemers in de
gemeente en een beter contact van de gemeente met de ondernemers door
accountmanagement en een actief ondernemersloket.
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Thema 6: Sociaal Domein
Wij streven naar een vitale en krachtige samenleving waarin mensen zoveel
mogelijk op eigen kracht in hun bestaan voorzien, en waar ze binnen en met hun
omgeving hun zaken regelen. De meeste mensen zijn hiertoe in staat. Voor
anderen is dit lastig of (deels) niet mogelijk. Dáár ligt een rol voor de gemeente.
Samen met de (keten)partners in het veld willen we zorgen voor voldoende
toegankelijke en passende voorzieningen en activiteiten om inwoners te
ondersteunen.

Om de economie in Papendrecht te versterken en toekomstbestendig te maken
verbeteren we in regionaal verband de randvoorwaarden voor economische groei
en versterken de relaties ten aanzien van onderwijs en arbeidsmarkt.
Tenslotte onderzoeken we hoe in ons inkoop- en aanbestedingsbeleid onze
voorkeur voor lokaal en regionaal bedrijfsleven meer tot uitdrukking kan komen.
Thema 4: Onderwijs
Een breed en goed onderwijsaanbod is voor Papendrecht belangrijk.
We waarborgen de continuïteit van het openbaar onderwijs in Papendrecht en
zorgden er voor dat basis- en voortgezet onderwijs passend zijn gehuisvest. We
hanteren daarbij het integraal huisvestingsplan (2013-2022) en zorgen dat we
tijdig starten met de actualisatie daarvan.
Onze eerste opgave is nu om duidelijkheid te geven over de toekomstige
huisvesting van de scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente.

We zetten het ingezette beleid voor het sociaal domein voort. We hebben extra
aandacht voor preventie, samenwerking en integraliteit.
We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen een bijdrage aan de maatschappij
leveren op een voor hen passende plek. We staan open voor innovatieve ideeën
en participatie vanuit inwoners en partners.

Thema 5: Sport, recreatie, cultuur
We stimuleren sport en sociaal-culturele activiteiten. Daarmee bevorderen we de
gezondheid en een goed sociaal klimaat in Papendrecht. Het zorgt voor verbinding
tussen mensen en voorkomt sociaal isolement.
We stimuleren sport en zorgen dat het sportcentrum toegankelijk en betaalbaar
blijft.
Wij stimuleren en faciliteren bewonersinitiatieven die de leefomgeving mooier en
de wijk socialer maken. We doen dat in dialoog met inwoners, bedrijven en
instellingen. We ontwikkelen een nieuwe vorm van wijkgericht werken, waarbij
saamhorigheid in de wijken een belangrijk thema is.
Speelgelegenheden in de buurt, ontwikkelen we met de inwoners verder. Buiten
spelen is goed voor de (motorische) ontwikkeling van kinderen. De gemeente zorgt
voor voldoende sport en trapveldjes en speeltoestellen. Een verscheidenheid aan
speeltoestellen is belangrijk, inclusief meer natuurlijke speelmogelijkheden. Om
maatwerk te bieden gaan we in gesprek met de wijk, die daarbij mag meedoen,
meedenken en meebepalen
We ondersteunen straatfeesten en buurtactiviteiten. Evenementen zijn van groot
belang voor Papendrecht. Ontmoeting en verbinding staat voorop,

Een van onze kernpunten is op te komen voor de kwetsbaren in de samenleving.
Dat doen we samen met veel maatschappelijke instellingen, kerken en scholen.
Ook de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers is een belangrijk element in de zorg
voor kwetsbaren. We ondersteunen op laagdrempelige wijze inwoners bij hun
hulpvraag en houden rekening met persoonlijke omstandigheden
Onze inzet is ook dat alle kinderen in Papendrecht opgroeien tot zelfredzame
volwassenen. Kinderen groeien gezond, veilig en kansrijk op. We betrekken
kinderen actief bij de samenleving.
Onze inhoudelijke visie staat in het sociaal domein centraal, maar onze
mogelijkheden worden financieel begrensd. We zijn permanent op zoek naar een
goede balans tussen het bieden van noodzakelijke ondersteuning en onze
budgettaire mogelijkheden.
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Thema 7: Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid en milieu raken elkaar. Wij willen een goede, gezonde en
duurzame leefomgeving, waarin de veiligheidsrisico’s beperkt zijn. Maatregelen
zijn nodig om de belasting op het milieu te verminderen.
Wij steunen de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.
We gaan concreet maken hoe Papendrecht aan de 17 hoofddoelstellingen kan
bijdragen.
Aardgas verdwijnt als brandstof voor woningen. (energietransitie). Wij spelen
daarop in.
De energietransitie heeft als doel een energieopwekking te realiseren die het
klimaat minder belast. Het is een belangrijk onderdeel van de milieumaatregelen.
Voor de opgave van de energietransitie werken we nauw samen met partners in
de regio en met onze inwoners en ondernemers. Het faciliteren van inwoners en
ondernemers die zelf het initiatief nemen voor duurzaamheidsmaatregelen wordt
verbeterd.

Thema 9. Bestuur en organisatie, regio
Regionale samenwerking is belangrijk. Er zijn veel onderwerpen zoals economie,
bereikbaarheid, milieu en duurzaamheid die we niet alleen lokaal kunnen
aanpakken.
Samenwerking leidt tot kracht. We eisen wel dat regionale samenwerking een
duidelijke meerwaarde heeft voor onze inwoners, instellingen en bedrijven.
Onze organisatie richt zich meer dan voorheen op de samenleving. We
communiceren in duidelijke taal en zijn betrouwbaar. We denken vooral ook mee
en helpen inwoners, bedrijven en instellingen.
We gaan duidelijk en open communiceren met de samenleving. Dat betekent dat
we onderwerpen voorleggen, keuzes uitleggen en luisteren naar ideeën (kennis),
gevoelens en argumenten en deze meewegen in de besluitvorming.
We pakken bestuurlijke vernieuwing met nieuwe energie op. De kern is op een
open manier het samenspel tussen samenleving, raad, college en ambtelijke
organisatie te organiseren.

Thema 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke en Stedelijke Ontwikkeling
Papendrecht is vrijwel volgebouwd. Nieuwbouw of verbouw vindt zorgvuldig
plaats. Het verbeteren van de leefomgeving is altijd ons uitgangspunt. Voor
iedereen binnen Papendrecht moet een geschikte woning te vinden zijn. Speciale
aandacht richten wij op starters en jongeren en het langer thuis kunnen wonen
van ouderen.
De kwaliteit en het behoud van groen staan deze periode hoog op de agenda. Bij
planvorming is groen een belangrijk aandachtspunt.

Thema 10: Financiën
Onze gemeente heeft op dit moment een stabiele financiële basis. De begroting
en financiële administratie zijn op orde. Het eigen vermogen van de gemeente
groeit en is groot genoeg om de risico’s die de gemeente loopt op te vangen. Dit
willen we allemaal graag zo houden. De vooruitzichten zijn echter door oplopende
tekorten in het sociale domein en oplopende prijzen in de bouw en civiele techniek
minder positief. Daarnaast wordt momenteel op diverse domeinen herverdeling
van rijksmiddelen onderzocht. Het effect hiervan voor Papendrecht is momenteel
nog niet duidelijk.
Het actieprogramma is ambitieus. Om alles uit te voeren is er geld nodig. Bij alle
activiteiten brengen we de financiële gevolgen in kaart. Deze verwerken we
binnen de verplichte en gewenste financiële kaders in de begroting. Ons
uitgangspunt daarbij is: een stabiele financiële basis houden, de stijging van de
gemeentelijke heffingen voor inwoners en bedrijven beperkt houden en verlaging
van de schulden van de gemeente.

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Die wet vraagt van ons een
omgevingsvisie, die we in overleg met de samenleving maken.
We gaan daarbij pragmatisch te werk. We werken integraal en vanuit het gesprek
met de samenleving.
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8 Organisatie en Financiën
aanpakken. We kijken over bestaande afdelingsgrenzen heen en werken in
gezamenlijkheid aan grote klussen. Teams worden flexibel ingevuld en kunnen
snel wisselen op inhoud.
Deze verandering in werkwijze vraagt ook om een verandering van organisatie. Dat
wordt in een organisatie ontwikkelplan nader uitgewerkt. Centraal staat de
verantwoordelijkheid van de professional en zijn team. Om de veranderingen in
werkwijze te ondersteunen wordt een breed leerprogramma geïntroduceerd,
zodat iedereen voldoende gereedschap heeft om op de nieuwe manier te kunnen
werken.

Organisatie
De dienstverlening van onze organisatie moet goed zijn. Daar waar nodig met
maatwerk. Dat kan alleen adequaat als de ambtelijke organisatie voldoende kennis
heeft van de lokale situatie.
We verwachten effectieve en efficiënte werkwijzen. Wel is het belangrijk dat bij
ons handelen kwaliteit en integriteit voorop staan. Als we iets doen, doen we het
goed.
Onze organisatie werkt participatief en opgavegericht. Dat laatste betekent:
- Er is een organisatieoverstijgend (maatschappelijk) vraagstuk dat zich
aandient. Je voelt je uitgenodigd om bij te dragen aan de oplossing ervan.
- Co-creatie met gelijkwaardige partners, zoals burgers en ketenpartners.
- 'Van buiten naar binnen kijken’. De opgave staat centraal. Dus niet de eigen
visie, strategie, organisatiestructuur of -cultuur.
- De omvang is soms groots. Hoe grootser, hoe noodzakelijker om de opgave te
‘laden’ met een of enkele kernthema’s of –taken die worden opgepakt.
- Samenwerken in inter- of transdisciplinaire teams, om recht te doen aan de
complexiteit van het vraagstuk en de wens tot co-creatie.
- Gezamenlijk zoeken naar de kern van het vraagstuk, de kiemen (waar
verandering al zichtbaar is) en de hefbomen (de meest efficiënte interventies).
- Duidelijke rolbepaling: door het helpen formuleren van de opgave
(buurtconferenties, ateliers), door het ondersteunen van andere partijen, of
door vol plaats te nemen aan tafel.
Onze inwoner staat centraal. Daarom stellen we ons oordeel en handelen uit om
de vraag achter de vraag te begrijpen en het juiste antwoord te vinden. Dat doen
we samen met, en vanuit de kracht van, de samenleving.
Dat vraagt ook aanpassingen van onze organisatie. In werkwijze en in opbouw.
De verantwoordelijkheden worden lager in de organisatie belegd, zodat
medewerkers sneller kunnen handelen. En we gaan opgaven vanuit teams
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Financiën
Ons actieprogramma vraagt naast personele inzet ook om financiële middelen.
Middelen die beperkt beschikbaar zijn, gelet op de druk die wij zien op onze
begroting als gevolg van de autonome ontwikkelingen in het sociaal domein en
oplopende prijzen. Dit vraagt om keuzes en ook om ombuigingen ten gunste van
het door ons voorgesteld beleid. Dit werken we de komende periode nader uit.

De acties leiden tot een extra budgetbehoefte in 2020 voor extra capaciteit, de
wijkaanpak en het opstellen van de routekaart van € 230.000. Vanaf 2021 is
rekening gehouden met jaarlijks € 130.000 voor extra capaciteit en de wijkaanpak
(waarbij ook nieuw voor oud is toegepast).
4. Zorg voor kwetsbaren
We gaan netwerkbijeenkomsten organiseren en versterken de signalering (mede
door communicatie en informatievoorziening). Daarnaast geven we het
actieprogramma Armoede een vervolg. Dekking verloopt hoofdzakelijk door inzet
van bestaande budgetten, maar het lukt niet zonder inzet van extra middelen. We
zien een budgettoename van € 30.000.

1. Participatie
Via opleidingen van medewerkers en communicatie met inwoners, bedrijven en
instellingen (vanuit de inzet van bestaande budgetten) wordt de participatieve
functie van onze gemeente versterkt. In 2020 organiseren we een inwonertop, die
we in 2024 zullen herhalen. Daarnaast wordt onder andere opnieuw een dag van
de democratie georganiseerd. Vanaf 2020 worden in de meerjarenreeks jaarlijks
extra kosten voorzien van € 95.000.

5. Ondernemersklimaat
De gemeente zet zich in om ondernemers optimaal te faciliteren en in positie te
brengen. Het gaat om zaken als de versterking van het lokale
ondernemersnetwerk en het stimuleren van de relatie tussen bedrijfsleven en
onderwijs (inclusief het organiseren van stages). Deze extra inzet wordt volledig
bekostigd door herschikking van bestaande middelen voor economie en onderwijs
en arbeidsmarkt.

2. Groen
Vanaf 2020 veranderen we het maaibeleid structureel. De bijbehorende jaarlijkse
kosten van € 90.000 gaan wij taakstellend inverdienen door anders te werken. Ook
wordt in 2020 een dashboard groen opgesteld, wordt gestart met versterking van
de groenstructuur, verbetering van grasvelden (inclusief waterberging) en worden
maatregelen genomen vanuit het ontwikkelplan parken. Bestaande budgetten
worden zoveel mogelijk ingezet. Iedere mogelijkheid wordt benut om bij
reconstructies aan het groen te werken. Om in 2020 het groen een extra impuls te
geven is incidenteel een budgettoename van € 50.000 nodig.

6. Sterk in de regio
Ons uitgangspunt is lokaal doen wat lokaal kan, maar in deze complexe
samenleving kunnen we niet alles alleen. Daarom werken we samen in de
Drechtsteden en de regio.
Gemeentebreed moeten wij de accounthoudersrol versterken. Wij zien de
accounthoudersrol als het opbouwen van een goede verbindende relatie met onze
partners, maar ook als het inrichten van een zakelijke sturing ten aanzien van de
gemaakte afspraken. Hierbij is tussentijds inzicht net zo belangrijk als inzicht op de
formele rapportagemomenten. Voor alle domeinen, in het bijzonder het sociaal
domein, is versterking van de accounthoudersrol van belang. Om dit een extra
impuls te kunnen geven is een budgettoename van € 90.000 nodig.

3. Duurzaamheid
In 2019 wordt de duurzaamheidsagenda opgesteld. Ook organiseren we de
Gft-campagne en de pilot omgekeerd inzamelen. In 2020 stellen we de routekaart
klimaatneutrale organisatie op en starten we met de subsidieregeling voor
verduurzamen van woningen en met de energietransitie wijkaanpak. Dit wordt
gedurende de planperiode doorgezet. Binnen de huidige formatie is onvoldoende
capaciteit aanwezig om deze extra taken op te pakken.
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Naast de extra investeringen voor de 6 genoemde speerpunten, vraagt verdere
uitwerking van het coalitieakkoord in de actiematrix (bijlage) nog een aantal extra
budgetten. Het totaal hiervan is in onderstaande tabel opgenomen en wordt in de
kaderbrief nader toegelicht.
COLLEGEACTIEPROGRAMMA

2020

2021

2022

2023

Participatie

-95

-95

-95

Groen

-50

-

-

-

-230

-130

-130

-130

-30

-30

-30

-30

-

-

-

-

-90

-90

-90

-90

Duurzaamheid
Kwetsbaren
Ondernemersklimaat
Sterk in de regio

-95

Thema Veiligheid

-

-

-

-

Thema Verkeer en vervoer

-

-

-

-

Thema Economie

-

-

-

-

Thema Onderwijs

-

-

-

-

Thema Sport, recreatie en cultuur

-100

-

-

Thema Sociaal domein

-170

-130

-85

-

-

-

-

-

Thema Volksgezondheid en milieu
Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

-

-

-

-

Thema Bestuur en organisatie

-

-

-

-

Thema Financiën
Totaal collegeactieprogramma

100

-150

-175

-200

-665

-625

-605

-545

30

Bijlage:
Bijlage: Actiematrix
namelijk ook door andere externe factoren worden veroorzaakt zoals een
verlaging van de prijs, of een verbetering van het imago van fietshelmen.

De acties die in dit programma zijn opgenomen hebben we vertaald in
onderstaande “actiematrix”. We beschrijven in 4 kolommen:
1. De (maatschappelijke) opgave, het thema
2. De acties die de gemeente verricht; de interventies, instrumenten die
worden uitgevoerd
3. De output, ofwel hetgeen de acties opleveren; de prestaties die met de
acties worden geleverd. Hierop is de gemeente afrekenbaar.
4. De outcome, ofwel het effect van de prestaties, vaak in termen van
impact: de uiteindelijke bereikte verandering in de maatschappij.

Vaak zijn de prestaties (output) nog wel te meten, hoewel ook daar haken en ogen
aan kunnen zitten. Bij het re-integratiebeleid is bijvoorbeeld te meten hoeveel
werkhervattingstrajecten zijn uitgevoerd (prestatie) en hoeveel mensen daarvan
het werk hebben hervat (outcome). De effecten van beleid (ten opzichte van een
situatie zonder beleid) zijn veel lastiger in beeld te brengen.
De gemeente is vooral afrekenbaar op output. Op basis van de data die
beschikbaar zijn over de outcome, kunnen we zien of onze acties moeten worden
bijgesteld. Het databestand van “waar staat je gemeente” is voor veel onderdelen
een goede basis. Op basis van de zichtbare trends, zal actie periodiek worden
geëvalueerd en bijgesteld. Daarvoor gebruiken we de bekende kwaliteitscirkel van
Deming. (zie onder).

Er is een belangrijk verschil tussen output en outcome. Output is dat wat er aan
het eind van de dag aan productie gerealiseerd wordt. Outcome is dat wat er toe
doet voor de inwoner. De outcome wordt door vele factoren beïnvloed.
De causaliteit tussen de prestaties (output) en de effecten (outcome) is soms lastig
aan te tonen. Wordt het verhoogde gebruik van de fietshelm bijvoorbeeld
veroorzaakt door de landelijke voorlichtingscampagne? Deze outcome kan
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Voor het meten van resultaten (check) zullen we voor onze acties daar waar
mogelijk indicatoren opstellen. In deze actiematrix zijn reeds een aantal
indicatoren verwerkt. In onze reguliere planning- en controlecyclus gaan we de
indicatoren zoveel mogelijk uitwerken en verfijnen.

In de kwaliteitscirkel van Deming gaat het om de volgende 4 activiteiten.
- PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de
verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering
doelstellingen vast.
- DO: Voer de geplande verbetering uit.
- CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de
oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.
- ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK.
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Speerpunt 1 – Participatie
Opgave
Intensieve samenwerking tussen
gemeente en inwoners en
maatschappelijke organisaties vormgeven,
met een passende verdeling van rollen en
verantwoordelijkheden

Actie
- Foto van de lokale democratie
- Actief betrekken samenleving bij
majeure opgaven
- Duidelijk en open communiceren
- Luisteren naar ideeën, gevoelens en
argumenten burgers
- Besluiten gemeente duidelijk motiveren

Output
- Roadmap voor sterkere lokale
democratie in Papendrecht
- Opgaven zijn door raad benoemd die
via participatie plaatsvinden
- Vanaf 2020 is een participatiekalender
door het college vastgesteld.
- In 2020 wordt een inwonertop
georganiseerd.
- Participatie is in een integraal
onderdeel bij beleidsopgaven.

Participatie verankeren in de manier van
werken van de gemeente (bestuurlijk en
ambtelijk)

- Jaarlijks met raad en samenleving de
'Papendrechtse' manier van werken
herijken (methoden, werkvormen,
leerpunten etc.)
- Vastleggen van werkwijze in een
handreiking (modellenboek met
afwegingskader)

- Jaarlijks evenement i.v.m. herijking
“Papendrechtse methode”.
- Actueel modellenboek van de
Papendrechtse Methode
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Outcome
- Inwoners worden actief betrokken bij
opgaven.
- Zelforganiserend en zelfoplossend
vermogen inwoners Papendrecht is
versterkt
- Gemeente schuift op van interactieve
beleidsvorming naar
overheidsparticipatie
- Waardering burgers voor participatie in
Papendrecht is boven Nederlands
gemiddelde.
- Permanent leren van ervaringen binnen
onze gemeente en daarbuiten
- Participatie wordt standaard

Speerpunt 2 – Groen
Opgave

Actie

Output

Aantrekkelijker en gevarieerder groen

− Beter groenonderhoud door tijdige
vervanging niet alleen van plantvakken
maar ook van individuele planten die
zijn weggevallen.
− Herijken van de kwaliteitsniveaus
groenonderhoud (Integraal Beheersplan
Openbare Ruimte); meer differentiëren.
− Verkenning mogelijke verbetering van 4
parken (Vondelpark, Slobbegors,
Noordhoekse Wiel en A15)
− Ontwikkelen van een dashboard en
indicatoren op gebied van groen
− Ontwikkelen actieplan voor versterking
groenstructuur
− Bij reconstructies groen versterken (in
samenspraak met omwonenden)
− Stimuleren inzet inwoners: Intensiveren
Operatie Steenbreek en nieuwe actie
t.a.v. groene daken

− Aanpassing IBOR i.v.m. groen
− Natuur en groen draagt bij aan de
beleving van Papendrecht als
− Ontwikkelingsplan parken
aantrekkelijke vestigingsplaats
− Jaarlijkse dashboard ontwikkeling groen
− Verbeterde gebruikswaarde en
belevingswaarde
− Score burgerpeiling inzake groen in
wijken en onderhoud groen stijgt

Meer groen
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− Investeringsplan voor versterking
groenstructuur en het onderdeel groen
in reconstructies
− Voortzetten operatie Steenbreek door
inwoners en bedrijven te
enthousiasmeren hun tuin te
vergroenen
− Stimulering groene daken in
samenhang met subsidieregeling
waterschap

Outcome

− Kwalitatieve versterking groen in
Papendrecht
− Vermindering versteend oppervlakte
− Toename groene daken

Ecologischer groen

− Inzetten van ecologische deskundigheid
bij ruimtelijke ontwikkelingsplannen en
–projecten
− Uitvoeren van het bijenconvenant door
via regulier onderhoud te werken aan
ecologisch waardevolle bermen (door
stoppen met klepelmaaien)
− In gesprek met buurgemeenten en
andere partijen over versterken van de
recreatieve en ecologische functies in
het gebied ten noorden van de A15
− Samen met inwoners en het
Waterschap kijken naar een andere
wijze van onderhoud van
water(gangen) met het oog op
waterkwaliteit en –kwantiteit
− Uitvoeren maatregelen biodiversiteit
langs A15 en N3 met ondersteuning van
subsidie (start in 2019, uiterlijk
uitgevoerd eind 2021)
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− Ontwikkelvisie op natuur- en
− Grotere diversiteit; meer ecologische
recreatiegebied ten noorden van de
kwaliteit
A15; aansluitend op ontwikkeling A15
− Toename natuurlijk groen
park ten zuiden snelweg
− Een database flora en fauna samen met
regiogemeenten
− Areaal natuurvriendelijk onderhouden
gras uitgebreid van 18% naar 30% in
2021
− Minimaal 30% van het bosplantsoen
natuurvriendelijk onderhouden
− Ruim baan voor bewonersinitiatief zoals
de boomspiegels in de Trasmolen,
tuinen bij scholen; educatief bos;
insectenhotel Tiendzone en Voedselbos
Park Noordhoekse Wiel.

Speerpunt 3 – Duurzaamheid
Opgave
Duurzame gemeentelijke organisatie

Duurzame energie:
Terugdringen gebruik fossiele
brandstoffen; stimuleren duurzame
(hernieuwbare) bronnen

Actie

Output

− Opstellen duurzaamheidsagenda met de − Agenda Duurzaamheid 2019 met
duidelijke acties en
belangrijkste prioriteiten en acties van de
prestatieindicatoren
gemeente
− 2020: opleveren van een plan
− Actieplan in 2020 voor klimaatneutrale
(routekaart) voor een klimaatneutrale
gemeentelijke organisatie; inclusief
gemeentelijke organisatie (dus op het
plan voor gefaseerd verduurzamen van
gemeentelijk vastgoed
gebied van afval, vastgoed, inkoopbeleid,
wagenpark, voorzieningen etc.)
− Concreet maken wat Papendrecht kan
bijdragen aan de sustainable
development goals van de Verenigde
Naties
− Organiseren voorlichting (Doe Duurzaam − Energiebesparingsprojecten:
Markt): aardgasvrij wonen en
voorlichting; vraagbundeling
energiebesparing
− Gasloos bouwen en afkoppelen gasnet
− Onderzoek naar en aanleg van een
− Opwekking (zonne)energie in de
warmtenet samen met HVC en
gemeente stimuleren
Woonkracht10
− Opstellen Transitievisie Warmte 2.0
(inclusief de wijkaanpakken) in overleg en
samenwerking met inwoners.
− Intensiveren projecten inzake energie
besparen; met inwoners, bedrijven en
instellingen.
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Outcome
In 2030 een klimaatneutrale
gemeentelijke organisatie

− Papendrecht energie neutraal in 2050
− Opwekking zonne-energie toegenomen
t.o.v. 2016 (nu 1,6% hernieuwbare
energie)
− Verbruik aardgas woningen gedaald
− Meer inwoners maken gebruik van het
energieloket
− Meer inwoners nemen
isolatiemaatregelen

Duurzame mobiliteit

Klimaatadaptatie: kwetsbaarheid voor
klimaatverandering reduceren

Afval scheiden

− Onderzoeken en aanpakken van
− Verbeterende fietsstructuur
knelpunten in de fietsstructuur.
− Stimuleren van fietsgebruik: campagne
onder andere voor woon-werkverkeer:
alternatief op de fiets. Hiervoor
samenwerking aangaan met bedrijfsleven
en de Verkeersonderneming.
− Stimuleren inzet bewoners om private
− Voortzetten operatie Steenbreek en
tuinen en daken te vergroenen (opvangen
Stimuleringsregeling Groene Daken (zie
thema 2: Groen)
van regenwater)
− Maatregelen in openbare ruimte om
− Extra waterberging in openbare ruimte
kwetsbaarheid klimaatverandering te
en tevens zorgen dat verdroging bij
reduceren
hitte wordt voorkomen door natuurlijk
watertoevoer
− Gft-campagne in samenwerking met HVC. − Afname reststromen
− Zoeken 'ambassadeurs' in Papendrecht
− Realisatie van een nieuw ABS
die zich in willen zetten op deze
(afvalbrengstation) met meer
bewustwording afvalscheiding.
mogelijkheden voor afvalscheiding en
hergebruik van afval
− Gaan samenwerken met organisaties die
actief zijn op bewustwording
− Onderbrengen van de exploitatie van
afvalscheiding.
het ABS bij HVC, waarbij scheiding van
meer afvalstromen mogelijk is
− Doen een proef van één jaar met
omgekeerd inzamelen in Oostpolder
− Doelgerichter stimuleren van gescheiden
inzameling van Gft-afval, papier en glas
(communicatie en mogelijkheden
bieden)Onderzoeken nascheiding afval
− Verruimen openingstijden ABS op
zaterdag; evalueren na 2 jaar; onderzoek
openingstijden en zorgen voor een betere
doorstroming op het ABS
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− Minder congestie

− Klimaatbestendige en water-robuuste
leefomgeving
− Aantal m2 waterdoorlatende
verharding toegenomen

− Hergebruik afval
− Hoeveelheid restafval onder de 100 kg
per inwoner

Speerpunt 4 – Zorg voor kwetsbaren
Opgave

Actie

Versterken samenwerking

− Vroegtijdige signalering ontwikkelen in − Duidelijke communicatie en
samenwerking met betrokken voorveld.
informatievoorziening met
maatschappelijke partners.
− Heldere afspraken; sturen op effect en
procesresultaat ten behoeve van
inwoners (outcome)
− Actieve verbinding en afstemming
tussen zorgaanbieders, huisartsen, SDD
en andere gelieerde instellingen
− Ontwikkelen integrale aanpak door
− Actief gezamenlijk netwerk; afgestemde
samenwerking van alle betrokken
aanpak
partijen
− Gemeente werkt samen in netwerk en
heeft rol als onderzoeker, aanjager en
verbinder
− Netwerkbijeenkomsten van partijen die
rol spelen bij (vroeg)signalering

Integrale aanpak armoede

Output
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Outcome
− Eerder in beeld hebben van gezinnen en
kinderen die leven in armoede
−

− Vergrote zelfredzaamheid
− Afgestemde ondersteuning, simpel en
effectief

Speerpunt 5 – Ondernemersklimaat
Opgave

Actie

Output

Outcome

Versterken gemeentelijk
accountmanagement

− Inrichten van accountmanagement; 1
loket en contactpersoon voor
ondernemersvragen
− Proactief lokale ondernemers
verbinden aan regionale initiatieven
− Verlaging regeldruk voor ondernemers
(Bij vragen van ondernemers denken in
mogelijkheden)
Onderzoek vernieuwend inkoopbeleid van
gemeente en verbonden partijen om
maximaal gebruik te maken van lokale
ondernemers
− Versterken samenwerking zowel per
sector, als sectoroverstijgend.
Bevorderen samenwerking 3 O’s
− Verbreden (business)netwerken met
kennisinstellingen
− Versterking samenwerking winkeliers
en steun bij profilering winkelcentra en
behoud aantrekkelijk winkelbestand.

− Accountmanagement draagt zorg voor
snelle interne en externe verbindingen;
heeft coördinerende rol en is stabiele
partner
− Doorlooptijden worden bekort

− Elke ondernemer kent
contactfunctionaris gemeente

Herzien inkoop- en aanbestedingsbeleid

− Meer opdrachten voor lokale
ondernemers

− Faciliteren van activiteiten van
ondernemers, verenigingen,
netwerkclubs en starters/ZZP-ers
(lokaal en regionaal)
− Deelnemen aan het regionale
partnerschap met het
Ondernemersplein
− Beheren van relaties door
bedrijvenbezoeken, intergemeentelijk
overleg, deelname in regionale
netwerken en ALV's
− Periodiek overleg met grootste
werkgevers en
ondernemersverenigingen
− Successen samenwerking actief
gecommuniceerd en uitgedragen

− Verbondenheid en samenwerking
bedrijfsleven

Innovatief inkopen

Versterken samenwerking ondernemers
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Verbinden onderwijs - arbeidsmarkt

Regio inzet en stimuleren innovaties

− Actief stimuleren (verbinden,
agenderen) van verbinding OnderwijsBedrijfsleven
− Versterking regionale
onderwijsstructuur (hbo in regio en
mbo in Papendrecht)Jongeren
interesseren in techniek;
− Praktijkgericht leren; Aantrekkelijke
stageplekken
− Kortcyclisch onderwijs; voor-, om- en
bijscholen; leven lang leren;
doorlopende leerlijnen
− Het stimuleren, promoten en waar
mogelijk faciliteren van innovatieversterkende en aanjagende
initiatieven
− Ondersteunen regionale programma's
om de economie binnen onze regio te
versterken en het actief verbinden van
partijen aan deze initiatieven.
− Stimuleren duurzame en energie
zuinige productie
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− Onderzoek naar toekomstige vraag
arbeidsmarkt; actieve dialoog met
bedrijfsleven en onderwijs
− Vraag en aanbod in beeld
− Voldoende stages bij bedrijfsleven
Papendrecht
− Acties om interesse jeugd te wekken
afstemmen (massa maken), zodat
positief imago ontstaat

− Regionale opleidingsstructuur passend
bij karakter bedrijfsleven
− Baankansen in Papendrecht publiek
bekend

− Lokale en regionale ontwikkelingen aan − Meer innovatief bedrijfsleven (toename
elkaar verbonden.
gebruik Wet Bevordering Speur en
Ontwikkelingswerk)
− Actieve lobby in regionaal verband voor
betere bereikbaarheid
− Bedrijfsleven ziet innovatiekansen en
weet welke partijen in de regio hen met
diverse behoeften kunnen helpen.

Speerpunt 6 – Sterk in Drechtsteden
Opgave

Actie

Output

Versterking regionale positionering

− Door gemeenteraad vastgestelde visie
op regionale samenwerking is leidraad
voor positionering in
samenwerkingsverbanden
− Ontwikkelen van een doorlopende
regionale opgave-agenda met de acties
en doelen voor de regionale inzet van
Papendrecht
− Gecoördineerde inzet van alle actoren
van Papendrecht in de regio

− Samenwerken op basis van inhoudelijke − Integrale economische en ruimtelijke
agenda's (thematisch samenwerken)
ontwikkeling regio
− Betekenisvolle positie Papendrecht in
− Focussen op prioritaire thema's
Drechtsteden
− Papendrechts belang regionaal
geagendeerd.
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Outcome

Overige acties coalitieakkoord
Thema

Opgave

Actie

Thema 1:
Veiligheid

Onveiligheidsbeleving tegen
gaan en overlast voorkomen

1. Handhavers richten zich op voorkomen van overlast en de prioriteiten uit het veiligheidsplan. Handhavers
worden meer lokaal en zichtbaar ingezet. Verruiming instrumentarium handhavers wordt landelijk onderzocht.
2. Campagnes en veiligheidsavonden organiseren om inwoners te attenderen op veiligheidsthema’s. Op de
veiligheidsavonden gaan we ook in gesprek over wat er leeft onder inwoners. Inzet van ledschermen voor
campagnes (bijvoorbeeld donkere dagen offensief)
3. Preventielessen basis- en voortgezet onderwijs (via HALT)
4. Overlast jongeren gecoördineerd aanpakken via Jongerenoverlast Overleg Papendrecht (JOOP) waarin wordt
samengewerkt door politie, straatcoach, jongerenwerk en gemeente.
5. Evalueren van inzet straatcoach om jeugd uit criminaliteit te houden.
6. Onderzoek naar verbetering veiligheid en veiligheidsbeleving; monitoring van voortgang en effect maatregelen
en beleving inwoners. Speciale aandacht wordt besteed aan het voorkomen van woninginbraken.
7. Handhavers maken verkeerd gedrag in de openbare ruimte bespreekbaar
8. Coffeeshops, seksinrichtingen, wietteelt en openbaar drankgebruik worden ontmoedigd. Papendrecht volgt
hierin het landelijk beleid
9. Onderzoek naar mogelijkheden om vuurwerkvrije zones uit te breiden. Handhaving is hierbij het belangrijkste
aandachtspunt
10. Onderzoek naar mogelijkheden en consequenties voor het treffen van preventieve maatregelen zoals
cameratoezicht. Het door de burgemeester kunnen opleggen van een bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing is
reeds gerealiseerd.
11. Beperken van gevaren voor ondermijning door maximaal informatie te delen via RIEC (Regionale Informatie en
Expertise Centrum), waarin de verschillende diensten samenwerken
12. Actieve ondersteuning initiatieven voor goede huisvesting van politie, brandweer en ambulancedienst binnen
onze gemeente. Uitgangspunt is oplevering nieuwe huisvesting in 2021.
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Thema 2:
Verkeer en
vervoer

Bevorderen verkeersveiligheid

Betere parkeerverdeling en
meer bezoekers voor het
centrum
Regionale bereikbaarheid

1. In algemene zin gaat het om maatregelen uit het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht, onderdeel
verkeersveiligheid
2. Maatregelen Anne Frankschool met verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF
3. Planvorming Westeind / Industrieweg, combinatie van ecologie en verkeersveiligheid
4. De route wegvervoer gevaarlijke stoffen is herijkt
5. Bij reconstructies speciale aandacht voor veiligheid fietsers
6. Verbreden en asfalteren fietspaden waar dat past binnen gepland onderhoud
7. Beperken van overlast door onderhoud wegen. Er vindt overleg plaats met Rijkswaterstaat om overlast te
voorkomen bij aanpassing aan A15 en N3.)
8. Onderzoek naar maatregelen om sluipverkeer, vooral vrachtwagens, over de Burgemeester Keijzerweg tegen te
gaan, waarbij verwacht mag worden dat na verbreding van de A15 dit probleem afneemt.
9. Onveilige verkeerssituaties reduceren, vooral met fietsers en voetgangers, in het centrum, rondom scholen en in
de wijken. Hierop vindt monitoring plaats. Veilig school-thuis routes zijn ingericht.
10. Parkeeroverlast rondom scholen verminderen. In overleg met scholen wordt ingezet op verbetering
parkeergedrag en worden genomen fysieke maatregelen geëvalueerd.
1. Periodiek onderzoeken en evalueren van de werking van het parkeersysteem door middel van een
parkeerdrukmeting. Ieder jaar wordt een parkeerdrukmeting in het centrum inclusief de garages uitgevoerd.
2. Kortere abonnementen voor de garages (met het oog op bevorderen gebruik) mogelijk maken
3. Abonnementen voor werknemers in parkeergarage De Meent in 2020 onderzoeken
1. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht en de hierin opgenomen projecten.
Deze hebben betrekking op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid
2. Samenwerken met andere overheden voor beter OV. De OV concessie is recent tot 2026 aan Qbuzz verleend. De
concessie voor de waterbus wordt binnenkort verlengd (loopt tot 2021). Actief belang Papendrecht inbrengen
richting Drechtsteden en provincie. Onderzoek (laten) doen naar de mogelijkheden voor een directe verbinding
Papendrecht-Zwijndrecht en de beschikbaarheid van de waterbus Papendrecht-Dordrecht op andere momenten
in avond en weekend
3. Deelnemen aan regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3). In
2018 is EUR 300 miljoen beschikbaar gesteld voor verbreding tracé Sliedrecht-Gorinchem en is het Tracébesluit
voor verbreding A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht ondertekend
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Thema 4:
Onderwijs

Passend onderwijs in
Papendrecht

Thema 5: Sport,
Cultuur
recreatie, cultuur

Recreatie

1. Ontwikkelen van een gemeentelijke visie op de huisvesting van VO-scholen. In 2019 visie presenteren en
procesvoorstel. Duidelijkheid creëren over toekomstige huisvesting: of en welke nieuwe huisvesting wordt
gebouwd, op welke locatie en welke functies meervoudig gebruikt kunnen worden.
2. In 2021 start met voorbereiden Integraal Huisvestingsplan 2023-2032
3. Initiatieven voor ontmoeting bij basisscholen ondersteunen evenals het benutten van scholen voor
maatschappelijke functies, indien dit combineerbaar is met de primaire onderwijsfunctie.
4. Onderzoek met scholen samen naar programma voor maatschappelijke stage
5. Partijen verbinden teneinde integrale kindcentra te ontwikkelen.
6. Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugd via het uitvoeren van de regionale
samenwerkingsagenda passend verbinden
7. Overleg met scholen teneinde maatschappelijke thema’s een plaats te geven in curriculum. Denk hierbij aan:
preventielessen veiligheid; alcohol- en drugsgebruik; historie en cultuur van Papendrecht; verbinding met lokaal
bedrijfsleven en duurzaamheid.
1. Historie en cultuur van Papendrecht beter bekend maken met een lessenserie op school; inzet van een
cultuurmakelaar, teneinde een breed cultuurprogramma tot stand te brengen, inclusief aandacht voor erfgoed
en historie. Daarnaast met borden langs wandel- en fietsroutes aandacht geven aan historie, erfgoed en
bijzondere natuur.
2. Initiatief vanuit de gemeente nemen voor het organiseren van een zomerfeest met een wisselend thema en;
bevorderen dat het initiatief door maatschappelijke partners en bedrijven wordt gesteund en overgenomen.
3. Papendrecht Academie bevorderen, waar brede opgaven aan bod komen, van historie en cultuur tot de
ruimtelijke indeling. Wij nemen initiatief om haalbaarheid bij maatschappelijke organisatie te verkennen.
1. Veilige en comfortabele fietsstructuur in Papendrecht realiseren naar aanleiding van extern onderzoek
(ontvlechten van de hoofdinfrastructuur auto en verminderen van kruisingen). Separate voorstellen voor de
uitvoering van projecten uit de 'Fietsstructuur 2030' volgen.
2. Doortrekken regionale fietsroutes en doorgaande wandel- en fietspaden langs de rivier
3. Onderzoek naar mogelijkheden openbare hellingbaan voor het te water laten van boten (inclusief financiële
haalbaarheid)
4. Onderzoek naar het ontwikkelen van een recreatiegebied ten noorden van de A15 in samenhang met de
Parkzone. Voorbereiding 'Rondje Vriesenpolder' in gang gezet. Het gaat om kleine ingrepen voor wandelaars.
Verder versterking beleving Park A15
5. Sport- en trapveldjes en speeltoestellen in de wijk. Meebewegen met demografische ontwikkeling en feitelijk
gebruik. Hierover actief in gesprek met inwoners van de wijk voor meest passende en effectieve oplossing
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Sport

Thema 6:
Sociaal Domein

Inkomensondersteuning

Opheffen jeugdwerkloosheid

Jeugd en jongeren

Integratie statushouders

6. Onderzoek naar efficiënte huisvesting van verenigingen binnen Papendrecht. Komen tot een integraal plan voor
vastgoed en huisvesting verenigingen.
1. Uitvoering geven aan de voornemens van de beleidsnota 'Sport op Koers'. Evaluatie van het beleid heeft in 2018
plaatsgevonden. Actiepunt is digitalisering sport en beweeg kalender
2. Werkrelatie tussen gemeente en het verzelfstandigde sportcentrum optimaliseren. Focus op nakomen afspraken
op het gebied van betaalbaarheid, toegankelijkheid en exploitatie
3. Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in
aanraking te brengen ('Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering). We doen mee met de Brede Regeling
Combinatiefuncties en stimuleren initiatieven voor aangepast sporten
4. Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen door uitvoering te geven aan de regeling
jeugdsportsubsidie.
1. Uitvoeren van de Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de regionale samenwerking op
basis waarvan de SDD ondersteuning biedt (o.a. bijzondere bijstand, Leergeld en budgetbeheer)
2. In Drechtstedenverband werken aan een herziening van het minimabeleid.
3. Gemeenschappelijke sociale dienst meer richten op het begeleiden van mensen naar werk
4. Voortzetting van en doorontwikkelen van de (subsidie)afspraken met onder andere Sterk Papendrecht,
Schuldhulpmaatje en Present wat betreft hun inzet rondom financiële problematiek
5. Via het meerjarige programmaplan, de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede, wordt samen met
maatschappelijke instellingen een impuls gegeven om financiële problematiek onder inwoners te bestrijden
1. Jongeren die niet aan het werk zijn of geen opleiding volgen in beeld brengen en begeleiden naar werk of een
opleiding; aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden
2. Stimuleren van leerwerkplaatsen en participatieplekken (bij lokale bedrijven en organisaties).
1. Participatie pilot jongvolwassenen ontmoeten en verbinden
2. Structureel vormgeven van het participatietraject "Jong Papendrecht denkt mee"
3. Uitvoering regionale samenwerkingsagenda voor de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp
1. Statushouders zo snel mogelijk naar werk begeleiden. Uitwerking van het plan van aanpak huisvesting, integratie
en participatie statushouders in Papendrecht. Uitvoeren voorrangsregeling 'Huisvestingsverordening
Papendrecht 2015' en prestatieafspraken PALT III over met voorrang huisvesten vergunninghouders. Voor
integratie zijn Vluchtelingenwerk, SDD en Sterk Papendrecht actief
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Ondersteunen Mantelzorgers

Wijkgericht werken

Thema 7
Volksgezondheid
en Milieu
Thema 8.
Volkshuisvesting,
Ruimtelijke en
Stedelijke
Ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling

Stedelijke ontwikkeling

Winkelcentra

1. De groep vrijwilligers en mantelzorgers voor zo ver mogelijk in beeld brengen. Mantelzorg waarderen, respijtzorg
organiseren en praktische steun bieden.
2. Voor vrijwilligers een overzichtelijk aanbod creëren om hun inspanningen te vergemakkelijken (cursussen,
coöperatieve verzekeringen en netwerkbijeenkomsten)
1. .Stimuleren van initiatieven om de wijk socialer te maken; versterken van de dialoog met inwoners, bedrijven en
instellingen. Voortzetten van “goed idee voor de wijk”, waaruit sociale initiatieven gefinancierd worden. Puur
Papendrecht als sociaal platform promoten. In 2019 implementeren module 'Elkaar helpen', samenbrengen
vraag en aanbod vrijwilligers.
2. Stimuleren van initiatieven om de wijk mooier te maken. Voor fysieke aanpassingen van de wijk ontwikkelen we
een nieuwe vorm van wijkgericht werken.
3. Stimuleren en faciliteren bewonersinitiatieven die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang of de kwaliteit
van de leefomgeving. Bieden van ondersteuning en leveren van hand- en spandiensten.
1. Wij steunen de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. We gaan in dialoog met de
gemeenteraad de 17 hoofddoelstellingen voor Papendrecht concreet maken. Via 'Waar staat je gemeente'
indicator te vinden over hoe we scoren op de 17 hoofddoelstellingen.
1. Onderzoeken welke wijken moeten worden aangepakt/opgeknapt.
2. Herontwikkeling pand voormalige bibliotheek. Kiezen uit variantenstudie met diverse
ontwikkelingsmogelijkheden.
3. Voorbereiding realisatie Veerpromenade en start bouw door afronding planvorming, contractering en
vergunningprocedure.
4. Bij verdichting: de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren of behouden
5. Behouden historisch dijklint, zoals vastgesteld in de Dijkvisie. Bij planvorming rond de dijk kansen voor
versterking van het dijklint en verkeersveiligheid meenemen.
6. Afstoten gemeentelijk vastgoed, zoals Oude Veer 9 en Westeind 58-60
1. Samen met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren inzetten op activiteiten in het centrum. Stimuleren
van activiteiten in de winkelcentra.
2. Faciliteren van Keurmerk Veilig Ondernemen op de drie winkelcentra door structureel overleg met winkeliers en
overige betrokken partijen
3. Versterken van de toekomstbestendigheid van het centrumgebied door het faciliteren van het concept 'De
Nieuwe Winkelstraat'
4. Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum.
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Beheer openbare ruimte

Wonen

Omgevingsvisie

Thema 9.
Bestuurlijke vernieuwing
Bestuur en
organisatie, regio

Organisatie

Thema 10
Financiën

Gezonde financiële positie

1. Nieuw IBOR in 2021 met aandacht voor slimmer en integraler uitvoeren van onderhoud in de openbare ruimte
2. Wij onderzoeken waarom de kosten voor begraven in onze gemeente zo hoog zijn. Onderzoek in de basis
afgerond, eindconclusie volgt in 2019.
1. Papendrecht levert een passende bijdrage aan de regionale woningbouwopgave. Vertaling regionale woonvisie
naar Woonplan Papendrecht.
2. Opstellen lokale uitvoeringsparagraaf behorend bij regionale woonvisie. Zie voorgaande punt.
3. We bouwen waar mogelijk passende woningen voor alle doelgroepen
4. Actualiseren PALT (regionale Prestatieafspraken Lange Termijn). Is gerealiseerd in PALT III.
1. De Omgevingswet vraagt een omgevingsvisie; in overleg met de samenleving te maken
Wij werken het startdocument omgevingsvisie Papendrecht verder uit in een concept omgevingsvisie en leggen
deze conceptvisie eind 2019 aan de gemeenteraad voor.
1. Voorstellen ontwikkelen voor bestuurlijke vernieuwing via stuurgroep van gemeenteraad. Beeldvormende fase
gemeenteraad meer met de samenleving vormgeven.
2. Duidelijk en open communiceren met de samenleving. Zie participatie.
3. Het college bestuurt transparant en geeft tekst en uitleg over zijn besluitvorming richting inwoners, instellingen
en bedrijven
1. Actief stellen van de vraag tot verbetering van de dienstverlening en activiteiten (cliëntparticipatie)
2. Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied participatie. Scholing
waarderend vernieuwen op hoofdlijnen gerealiseerd.
3. Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is. Zie onderdeel
participatie.
4. Continueren van lopende participatietrajecten (bijv. “hoe vinden we elkaar?”). De wijken in gaan en
communiceren over verbeteringen en veranderingen in de samenleving
1. De schuldquote moet omlaag. Dat betekent dat we ook sparen om later investeringen te doen. De schuldquote is
inmiddels omlaag gebracht naar een aanvaardbaar niveau.
2. Heffingen, zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing, zijn kostendekkend
3. De stijging van gemeentelijke heffingen voorinwoners en bedrijven beperkt houden.
4. Alleen reserveren voor duidelijke bestemming.
5. Binnen de financiële mogelijkheden vormen we een reserve duurzaamheid
6. Er komt een oplopende post voor structureel nieuw beleid.
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Bijlage: verslag
verslagen
erslagen participatiepilots
Pilot Vondelpark
Inleiding
Doelstelling van de pilot Vondelpark is het bevragen van inwoners over de gebruikerskwaliteit van het park. "In hoeverre voldoet de huidige (inrichtings)kwaliteit aan de
wensen en behoeften van inwoners en op welke manier kan de (gebruiks)kwaliteit van het park worden vergroot?"
Ook is de pilot Vondelpark aangewezen als pilot om ervaring op te doen met participatiemethoden. Als methode is ‘waarderend vernieuwen’ gehanteerd. Waarderend
vernieuwen is een methode waarbij niet direct in uitvoeringsoplossingen wordt gedacht, maar waarbij doelgroepen eerst wordt gevraagd naar de waarde die het
Vondelpark voor hen heeft en hoe dit nog beter / of mooier / of waardevoller voor kan worden. Deze methode past bij de open vraagstelling die we voor ogen hadden.
Doelgroepen
Het doel was om van zoveel mogelijk gebruikersgroepen te spreken. Dit om een zo breed mogelijk inzicht te krijgen. Het gaat hierbij om spelende kinderen, trimmers,
jongeren, hondenbezitters, omwonenden, vissers, wandelaars, ouderen, fietsers, zappers. Bovendien was de wens om van organisaties een vertegenwoordiger te spreken.
Het ging om scholen (Willem de Zwijger College en De Viermaster), Gemiva, de Natuur en Vogelwacht, Suppord (jongerenwerker en jongeren), Open Limonade en
Eventsecurity. Het is gelukt om van al deze groepen te horen hoe zij het Vondelpark beleven en waarderen. Ook was de bedoeling dat niet-gebruikers hun stem konden
laten horen. Dit is gedaan door middel van een enquête die door alle inwoners kon worden ingevuld.
De volgende hoofdvragen zijn voorgelegd.
1. Wat is uw beleving van de verschillende waarden van het Vondelpark door de verschillende gebruikers ervan? Wat kan deze waarden eventueel beter tot hun recht
laten komen en hoe zouden deze verbeteringen er uit kunnen zien?
2. Hoe goed gaan de verschillende gebruikers en hun activiteiten samen? Waar levert verschillend gebruik van het Vondelpark eventueel conflict op? Hoe wordt hier
momenteel mee omgegaan? Wanneer er ruimte voor verbetering wordt gezien, welke andere manieren zijn ook mogelijk?
Werkwijze
1. Er hebben vraaggesprekken plaatsgevonden in en rond het park met omwonenden en bezoekers. In totaal zijn 41 mensen gesproken in en rondom het park.
2. Er is een enquête geplaatst op de gemeentewebsite en de website van PuurPapendrecht.
De enquête is ingevuld door 73 mensen.
3. Er zijn doelgroepen opgezocht, gebeld of gemaild met enkele vragen (zie bovenstaand)
4. Er was ook gelegenheid tot bellen of mailen met de gemeente. Dit is door zes mensen gedaan.
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De bedoeling was om ook een wandeling en een avondbijeenkomst te organiseren om ervaringen te delen en om van elkaar te horen hoe eenieder kijkt naar het
Vondelpark. Voor de wandeling en de avondbijeenkomst was echter weinig animo. Beide bijeenkomsten zijn geannuleerd; de inwoners die zich hadden aangemeld,
hebben hun inbreng via de telefoon of de mail geleverd.
Bevindingen
Waardering algemeen, waardering recreatie en spelen
Het Vondelpark krijgt gemiddeld een 6,8 van de mensen die de enquête hebben ingevuld. De mogelijkheid voor recreatie en spelen wordt goed gewaardeerd, mits het
droog weer is en er daglicht is. De speeltuin is voor jong en ouder de beste plek van het park. Kinderen vinden de kabelbaan het beste onderdeel van de speeltuin. De
speeltuin biedt kinderen gelegenheid om te spelen en rond te rennen, terwijl de (groot)ouders op een bankje in de zon met vrienden, familie of kennissen spreken.
Het Vondelpark is een populaire plek om de hond uit te laten. Verschillende hondenbezitters roemen de omheinde uitrenplaats waar hun hond vrij kan lopen en met
andere honden kan spelen, terwijl zijzelf een praatje maken met deze of gene of op het gras zitten. In principe kunnen honden ook loslopen op de open uitrenplek, maar
niet iedere hondenbezitter durft dit aan; honden kunnen gemakkelijk de rijbaan oplopen. In het Vondelpark is het goed wandelen, ook naar huis, de apotheek of de kerk.
En onderweg kan er worden uitgerust op één van de bankjes. Het park is ook een plek voor om een praatje maken, te spelen, te voetballen, te vissen, te chillen, de school
sponsorloop te rennen, foto’s voor weerplaza te maken. Pellerpop is een hoogtepunt.
Winst te behalen op het groen
Op het groen van het Vondelpark valt winst te behalen. De algemene waardering voor het groen van het park ligt genuanceerd. Enerzijds wordt het groen (wel) mooi
genoemd, goed overzichtelijk en lekker open. Anderzijds wordt gezegd dat het groen te weinig variatie kent, te karig is en te weinig beschutting biedt.
De bomen, en de platanen in het bijzonder, bieden schaduw in de zomer en worden alleen daarvoor al zeer gewaardeerd. Ongeveer de helft van de mensen die zich
hebben uitgesproken over het Vondelpark, is tevreden met hoe het nu is. De andere helft wenst een grotere variatie aan bomen. Een voorstel is om een mini-bos te
planten. Iets meer dan de helft van de mensen geeft aan dat het park meer struiken goed zou kunnen gebruiken. Als redenen worden genoemd dat kinderen dan hutten
kunnen bouwen en/of verstoppertje kunnen spelen. Aan de andere kant ligt het verzoek om de struiken vooral laag te houden, zodat er toezicht kan worden gehouden op
wat er gebeurt.
Van de mensen die de enquête hebben ingevuld, vindt 64% dat er onvoldoende verschillende soorten bloemen (of bloeiende planten) in het park zijn. Ditzelfde beeld komt
naar voren in de gesprekken. Op zich wordt de rozentuin gewaardeerd, maar niet in de staat waarin het zich nu bevindt. Kinderen vroegen hun grootouders of het een
begraafplaats was. En familie van de overleden kunstenaar Carel N. Visser gaf aan dat zijn kunstwerk een mooiere omgeving verdient (en een naambordje).
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Staat van ondergrond en paden
Van alle onderwerpen die het park betreffen, bestaat de meeste overeenstemming over de staat van de grond en de paden. Wanneer het langduriger droog is, wordt het
voetbalveld te hard om op te voetballen. De paden zijn dan wel goed begaanbaar. Mensen met een rollator geven aan dat bij droog weer de paden redelijk begaanbaar
zijn; de vele kuilen maken het lopen er lastig. Bij regen worden de paden voor ouderen of mensen met een rollator onbegaanbaar. Zo ook voor wie zijn of haar kleren
schoon wil houden. Bij nat weer valt er met het voetbalveld weinig te doen. De rozenperken hebben ook last van de grond; de wortels rotten gemakkelijk weg in de natte
grond. Het drainage systeem dat is aangelegd, heeft de situatie van de speelplek en het voetbalveld iets verbeterd, maar onvoldoende om ook na regen volop gebruik te
maken van het park.
Verschillend gebruik
Veelal gaat verschillend gebruik van het park goed. Er is voldoende ruimte voor iedereen. Soms zijn er fricties. Vervelend zijn bijvoorbeeld fietsers die geen rekening
houden met wandelaars; jongeren die te luidruchtig zijn en troep achterlaten en honden die hun behoeftes doen in de buurt van spelende kinderen. Het feit dat het park
een populaire plek is om de hond uit te laten, betekent ook dat er mensen zijn die het Vondelpark kortweg omschrijven als een plek met hondenpoep. Na zonsondergang
wordt het park erg donker gevonden.
Verbetersuggesties
Er zijn vele suggesties gedaan om het Vondelpark te verbeteren. Zo is er onder andere voorgesteld om een fietspad aan te leggen, beter te handhaven en de speelplek uit
te breiden met meer speeltoestellen voor kinderen én sporttoestellen voor jongeren en volwassenen.
Participatie ervaringen en leerpunten
Voor een gezamenlijke parkwandeling en een bijeenkomst waren te weinig aanmeldingen. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Wellicht heeft dit te maken met de timing.
In de lente en zomer wordt vaker gebruik gemaakt van het park, dan is er wellicht meer respons. Het zou ook kunnen dat er te weinig tijd zat tussen uitnodiging en de
wandeling en bijeenkomst. Leerpunt is om te ontdekken wanneer inwoners wel of niet naar een bijeenkomst komen om een thema te bespreken. Leerpunt is ook om de
tijd te nemen voor een gedegen en tijdelijke voorbereiding (met de consequentie dat de pilot een langere doorlooptijd heeft dan vooraf voorzien). Een ander leerpunt is
om de participatiemethode zorgvuldig te kiezen.
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Pilot onderzoek Participatie Jongvolwassenen 'Ontmoeten en Verbinden'
Inleiding
Het onderzoek naar de behoefte van jongvolwassenen (18-25 jaar) in Papendrecht op gebied van ontmoeten en verbinden, heeft twee doelen. Enerzijds inhoudelijk, over
de leefwereld van deze groep en anderzijds over participatie.
Doel (inhoudelijk)
- Inzicht krijgen in de leefwereld en behoeften van jongvolwassenen (18-25).
- Antwoord krijgen op de vraag in hoeverre jongvolwassenen (18-25) behoefte hebben aan meer ontmoeting en verbinding met elkaar en met de gemeente en wat zij
daarvoor nodig zouden hebben.
Doel (participatie)
- Doel is te leren over vorm en methodiek voor participatie en hiervan ook lessen te trekken voor andere trajecten. Verwachtingsmanagent is hiervan een onderdeel.
- Ervaring opdoen met deze ' open manier' van samenwerken: een open gesprek met de jongvolwassenen aangaan.
Er zijn ongeveer 3000 jongvolwassenen in Papendrecht, minder dan 10% van de populatie. Deze groep leeft soms nog thuis, soms wonen ze samen, zijn getrouwd of
hebben een jong gezin. Het zijn geboren Papendrechters of afkomstig van buiten Papendrecht. Ze geloven of niet, zijn actief in een vereniging, doen vrijwilligerswerk of zijn
werkloos, doen een opleiding, werken of lopen stage. Zij doen MBO, HBO of universiteit of een leer-werktraject. Kortom: het zijn Papendrechters van allerlei 'pluimage'.
In januari 2019 is gestart met een groep jongvolwassenen die benaderd zijn vanuit de netwerken van medewerkers van de gemeente. Via hen en via oproepen zijn
vrienden, kennissen benaderd. Uiteindelijk is een kernteam geformeerd van enthousiaste jongvolwassenen die wilden meedenken en meedoen. Deze groep is van meet af
aan betrokken bij alle facetten van het project.
Enquête
Via social media is een enorm netwerk opgezet, waarbij de enquête via, via, via, via bij een grote groep jongvolwassenen in Papendrecht terecht kwam. Vanuit de enquête
blijkt variatie van de respondenten, wat van belang is. Daar kon op gestuurd worden, waarmee de respons representatief is voor de doelgroep. Alle respondenten die
aangegeven hebben bereid te zijn om een diepte interview af te geven, zijn ook gevraagd de enquête in hun netwerk te verspreiden. Het doel was een respons te halen van
10% van de populatie jongvolwassenen. Dat is gelukt.
Diepte interviews
Het kernteam van jongvolwassenen is enthousiast. Zij hebben zelf, met ondersteuning van een bureau de interviews afgenomen. Het blijkt in de interviews, dat zij veel
hebben geleerd van de interviewtraining. De kwaliteit van de interviews is goed te noemen.
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Evaluatie
Van evalueren kun je leren. We willen na de presentatie door de jongvolwassenen in de commissie Samenleving op donderdag 27 juni 2019, het project evalueren met de
projectgroep, het bureau en het kernteam jongvolwassenen.
Resultaten
Momenteel vindt analyse van de respons plaats, waarna conclusies worden getrokken en aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn voor de gemeenteraad, die de
motie heeft ingediend, met name op inhoudelijk vlak. Daarnaast kunnen aanbevelingen volgen voor gemeente Papendrecht, vooral op gebied van participatie. De
resultaten worden op 27 juni 2019 door de kerngroep aan de commissie Samenleving gepresenteerd. Deze presentatie wordt ook ter beschikking gesteld aan de
gemeenteraad.
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Verslag participatiepilot 'hoe vinden wij elkaar?!'
Inleiding
Doelstelling van 'hoe vinden wij elkaar?!' is om een open gesprek te voeren met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Dit met de bedoeling om in dialoog
te gaan over de behoeften in de samenleving en de manier waarop wij werken. Doel is om te komen tot een manier van werken die aansluit op de behoeften die er zijn.
Voorop staat dat er inhoudelijke resultaten worden geboekt. Niet alleen het gesprek is belangrijk, maar vooral ook 'zichtbare resultaten buiten'.
Daarnaast is de doelstelling om ervaring op te doen met deze 'open manier' van werken en hiervan (organisatie)lessen te leren. Wanneer kan deze methode worden
toegepast en wat is daarvoor nodig?
Wat hebben we gedaan?
In het eerste kwartaal 2019 is een organisatiebrede werkgroep aan de slag gegaan.
Onder andere de volgende activiteiten hebben plaatsgevonden.
- Op 15 januari 2019 heeft de bijeenkomst ‘hoe werkt onze gemeente’ plaatsgevonden. Alle inwoners, Papendrechtse bedrijven en instellingen waren hiervoor
uitgenodigd (via onder andere PuurPapendrecht, Papendrechts Nieuwsblad en de gemeentesite). De bijeenkomst is bezocht door ongeveer 30 inwoners, bedrijven en
maatschappelijke instellingen.Tijdens de bijeenkomst zijn wij in gesprek gegaan over onze dienstverlening en manier van werken. Aan de deelnemers is de vraag
gesteld 'hoe het beter kan'. Naar aanleiding van de bijeenkomst zijn er onder andere verbeterpunten afgesproken met betrekking tot werkzaamheden in de openbare
ruimte.
Dit wordt bij een komende reconstructie toegepast (een meer open planproces).
- Tijdens de bijeenkomst is ook een aantal individuele meldingen gedaan. Naar aanleiding van deze meldingen en vragen hebben vervolggesprekken plaatsgevonden. Dit
heeft geresulteerd in opvolging met wederzijdse tevredenheid.
- Er is een aantal bewonersinitiatieven met betrekking tot de inrichting van groenstroken gefaciliteerd en verder gebracht.
- We hebben tien sportverenigingen gesproken over de besteding van jeugdsportsubsidies.
- Er zijn afspraken gemaakt met Stedin om werkzaamheden in de openbare ruimte nog beter op elkaar af te stemmen. Ook zijn met Stedin opgaven verkend met
betrekking tot de energietransitie en klimaatadaptatie en het ruimtebeslag daarvan binnen de openbare ruimte.
- Er zijn gesprekken gevoerd met drie kleine ondernemers in het centrum. Dit vormde mede input voor de programmalijn ondernemersklimaat.
Hoe hebben we dat gedaan?
De werkwijze die is gehanteerd, is als volgt te typeren.
- Het aangaan van een 'open gesprek' met onze partners, zonder een eigen inhoudelijke agenda.
- Bij gesprekken en de bijeenkomst stond het signaleren van de 'vraag achter de vraag' centraal.
- Creativiteit: geen uitgebreide rapportages, maar creativiteit in werkvormen, oplossingsrichtingen en in het rapporteren daarvan.
- Het opvolgen van de initiatieven, met een doelgerichte communicatie. Resultaten en successen worden actief teruggekoppeld.
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Het gaat hierbij om het open gesprek met onze partners. Niet omdat er op voorhand een probleem is, maar uit belangstelling voor wat onze partners vinden. Zo hebben
we open ‘keukentafelgesprekken’ gevoerd bij partners thuis, of in hun organisatie, bedoeld om te luisteren naar wat er leeft. Gesprekken gingen vaak over de
samenwerkingsrelatie. Maar ook over inhoudelijke vraagstukken en initiatieven die bij onze partners leven. Deze onderwerpen zijn divers, van het ontwerpen van stukjes
groen samen met bewoners tot het maken van werkafspraken met onze professionele partners.
Wat bereiken we met 'hoe vinden wij elkaar?!'
Hoe vinden wij elkaar heeft de volgende ervaringen en bevindingen opgeleverd:
- Inwoners willen zeker in de directe leefomgeving betrokken worden
- Het is belangrijk om altijd terug de voortgang en resultaten terug te koppelen
- Mensen voelen zich gehoord, hun deskundigheid wordt benut
- Toepassing van 'hoe vinden wij elkaar?!' leidt tot een beter begrip voor elkaar
- Een open gesprek verstevigt de relaties
- Hoe vinden we elkaar is een goede methode voor agendastelling en evaluatie
Ervaringen van onze partners
Vanuit onze partners hebben we teruggekregen dat 'hoe vinden we elkaar?!' als waardevol wordt ervaren. Inwoners vinden het prettig om op deze manier betrokken te
worden, zeker als het gaat over hun (directe) woonomgeving. Mensen voelen zich gehoord en geven aan een beter begrip te hebben. Het verstevigt dus onze relaties met
externe partners. Wel is het belangrijk om inhoudelijke voortgang en resultaten te boeken. En dit ook terug te koppelen. Hiermee staat of valt de geloofwaardigheid.
Geleerde lessen in de pilot:
Les 1: je kunt heel veel bereiken in korte tijd! Succesfactoren:
1. Sterke focus helpt. Sterke focus op zichtbaar buiten helpt om gericht aan de slag te zijn.
2. Loslaten ‘normale manier van werken’. Gericht op resultaat. Geen verslag, wel een foto. Geeft ruimte.
3. Faciliteren helpt. Specifieke ruimte, korte wekelijkse meeting, aanjager (projectleider), experimenteren, leren van elkaar.
4. Trots: het zichtbaar maken geeft ook een goed gevoel: het is toch maar gelukt om in zo’n korte tijd ondanks alles resultaten te boeken (wij horen erbij).
Les 2: starten kunnen we goed, vasthouden is lastig, afmaken nog lastiger.
Een nieuwe start maken lukte goed (veel enthousiasme). De eerste twee weken konden we teren op dit gedeelde enthousiasme, daarna moesten we concurreren met
andere (nieuwe) dingen. In deze fase hebben we meetings nog korter gemaakt, nog gerichter (alleen focus op één punt) om toch de resultaten te behalen. Verrassende
‘tegenstelling’: 9 weken blijkt lang om de aandacht vast te houden. Tegelijkertijd: in 9 weken resultaten boeken is juist weer heel snel.
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Les 3: Het waarom. Plaatsen korte termijn activiteiten in groter plaatje lukt niet goed.
Het belang van het opbouwen en onderhouden van relaties (het vertrekpunt voor ‘participatie op de manier van ‘hoe vinden wij elkaar’) wordt onderkend maar niet gezien
als noodzakelijk om de visie van de gemeente te realiseren dan wel een bijdrage te kunnen leveren aan nieuwe ontwikkelingen (omgevingswet, energietransitie).
Les 4: Lef en creativiteit.
Het streven om op korte termijn resultaten te halen helpt niet alleen om creativiteit te stimuleren. Echt anders kijken naar vraagstukken om schijnbaar onmogelijke
opgaven te realiseren (crowdfunding, sponsorships, ondernemerschap) blijven buiten beeld. Er is nog veel meer potentieel dan de resultaten die nu al geboekt zijn.
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