
WatheeftD66Papendrechtbereikt
I Bestuur en inwoner
Punten D66 verkiezingsprogramma Coalitieprogramma 2014-2018 Uitgevoerd?
We kiezen voor een klein, servicegericht en 
goed gekwalificeerd ambtenarenapparaat, 
dat zich concreet op haar kerntaken richt en 
dat de processen hierop aanpast.

De coalitie behaalt de doelstellingen beter 
door anders te organiseren. Dat kan door 
samenwerking, maar ook door anders te 
werken of taken niet meer uit te voeren.

Oranje
Raadsbesluit, 29 juni 2017.
Jaarrekening 2016, pagina 48 en verder.
Rechtstreeks melden van klachten, met foto, 
via de app MijnGemeente.
Proces volop in gang gezet, nog niet 
afgerond.

Innovatieve ideeën die zorgen voor een 
flexibelere en betere dienstverlening naar de 
inwoner inventariseren en waar mogelijk 
invoeren.

Vergroting van de flexibele inzetbaarheid van 
het ambtelijk apparaat, in combinatie met een
dienstverlenende houding en gedrag.

Groen
Raadsbesluit, 28 januari 2016. 
Programmaplan Dienstverlening 
Papendrecht. 
Notitie Maatschappelijke Initiatieven, Cie. 
ABZ 23 november 2015.

Na afloop van een besluitvormingsproces, 
worden belanghebbenden geïnformeerd over 
het resultaat en wat er met hun inbreng is 
gedaan.

Aan de voorkant (bij beleid) en de achterkant 
(uitvoering) inwoners, bedrijven en 
instellingen betrekken.

Wit
Niet volledig bekend.

Via de website van de gemeente moet 
duidelijk zijn waar inwoners terecht kunnen 
met hun ideeën en vragen; verbetering van 
de website. 

Onderzoek verbetering website met 
mogelijkheden voor groei naar een 
gemeentelijke portal, verdere ontwikkeling 
digitale dienstverlening en social media.
Mogelijk maken van livestream van raad en 
commissievergadering

Groen
Raadsbesluit, 28 januari 2016. 
Programmaplan Dienstverlening 
Papendrecht.
Verbouwing raadszaal, livestream commissie-
en raadsvergaderingen.



II Regionale samenwerking

Punten D66 verkiezingsprogramma Coalitieprogramma 2014-2018 Uitgevoerd?
Wij zijn dé regio op het gebied van maritieme-
en vliegtuigtechniek. We moeten dit pluspunt 
ook buiten onze regio benutten. 

Groen
Drechtraadsbeluit, 04 oktober 2016, instellen 
van een Economic Development Board.
Raadsbesluit, 03 januari 2015.
Regionaal Meerjarenprogramma (RMJP).
Raadsbesluit, 01 december 2015.
Innovatiestrategie Maritieme Topregio.
Motie ‘Papendrecht’ 04 juli 2017, voldoende 
middelen regionaal vrijmaken voor 
investeringen economie, duurzaamheid, 
bereikbaarheid.

Wat betreft de decentralisatie van de 
jeugdzorg, kiezen we er voor zoveel mogelijk 
lokaal te regelen, zo dicht mogelijk in de 
eigen omgeving van het kind. Daar waar die 
schaal te klein is, kiest D66 voor 
samenwerking in de Drechtsteden.

Groen
Raadsbesluit, 18 september 2014.
Beleidsrijk transitiearrangement Jeugdhulp.
Inrichting en exploitatie SO Jeugdhulp.
Sturingsnotitie jeugdzorg.
Verschil met D66-programma is dat waar de 
schaal te klein is, in Zuid-Holland-Zuid wordt 
samengewerkt ipv in Drechtstedenverband.

Op het gebied van de woningmarkt en 
woningbouw worden regionaal afspraken 
gemaakt om vraag en aanbod zo goed 
mogelijk op elkaar te blijven afstemmen.

Groen
PALT (Prestatie Afspraken Lange Termijn)  
Drechtsteden 2016 – 2025.
Drechtraadsbesluit, 12 december 2017.  
Woonvisie Drechtsteden 2017-2031.

Er is een gezamenlijke Drechtstedelijke 
kantorenvisie zodat niet gebouwd wordt voor 
leegstand.

Groen
Raadsbesluit, 09 juni 2015.
Besluit actualisatie kantorenstrategie 
Drechtsteden 2015.



Met betrekking tot duurzaamheid worden 
milieuplannen regionaal op elkaar afgestemd.

Groen
Energiestrategie Drechtsteden. Drechtsteden 
energieneutraal 2050. 
Raads- en Drechtsraadsbesluit 12 en 14 
december 2017.
Raadsbesluit door D66 geamendeerd met: 
alleen nieuwbouw zonder gasaansluiting.

We zetten in op behoud van de intercitystatus
van Dordrecht CS. 

Groen
Tussen Dordrecht en Breda rijdt ook in 2017 
en 2018 een Intercity. Bovendien is de 
afspraak gemaakt dat gewerkt wordt aan een 
langetermijnoplossing vanaf 2019.
06 oktober 2015: Raadsinformatiebrief 
Intercitykwaliteit Dordrecht-Brabant. 
Sindsdien regelmatig overleg en 
terugkoppeling over vorderingen in carroussel
Fysiek door Drechtstedenbestuur Laatse 04 
april 2017 Thematafel Spooragenda.

Bereikbaarheid van onze regio is topprioriteit.

Pleiten voor verbreding van de A15 en een 
betere aansluitingen van de N3 op de A16 en 
A15. 

Een (regionale) lobby voor doorstroming op 
de snelwegen en knooppunten.

Groen
Kaderbesluit infrastructuur Gedeputeerde 
Staten, 28 juni 2017.
Bestuursovereenkomst rijk, provincie, 
Drechtsteden, 12 oktober 2015. 
“Uitvoeringsprogramma Bereikbaar 
Papendrecht”, was op 12 april 2017. 
Toezegging minister eind 2017 voor 
verbreding A15, definitief besluit kabinet in 
zomer 2018.
Via de Economic Development Board is dit 
onderwerp topprioriteit. Er blijft permanent 
aandacht nodig.



Uitbreiding van de waterbus (ook in de 
avonduren), op elkaar aansluitend openbaar 
vervoer in de regio.

Verbetering van het openbaar vervoer en de 
aansluiting tussen verschillende vormen van 
vervoer.

Oranje
Proef met nachtwaterbus van 1 december 
2016 t/m 30 juni 2017 met ondersteuning van
zowel de provincie als de Drechtsteden.

Zetten ons in voor plannen die de veiligheid 
op het spoor verbeteren, zoals onze 
aanhoudende lobby voor de ROBEL- 
treintunnel (een aparte spoorlijn tussen 
Rotterdam en Antwerpen die op veilige 
afstand van steden loopt).

Oranje
Dit vergt een langere adem dan 4 jaar ivm 
miljardeninvesteringen.
Voor spoorveiligheid wordt permanent 
gelobbyd met relevante partijen. Laatste 
update 06 juni 2017 Raadsinformatiebrief 
Lobby Spoorveiligheid Drechtsteden. Blijft 
permanent aandacht nodig.

III Financiën en Economie lokaal
Punten D66 verkiezingsprogramma Coalitieprogramma 2014-2018 Uitgevoerd?
Het gedegen financiële beleid wordt 
voortgezet en we houden de begroting op 
orde, met name door bezuinigingen op de 
eigen overhead en de samenwerking in de 
Drechtsteden.

Groen
Raadsbesluit, 18 juni 2015.
Jaarstukken 2014.
Raadsbesluit, 06 juli 2016.
Jaarstukken 2015
Raadsbesluit, 29 juni 2017.
Jaarstukken 2016

De gemeentelijke belastingen worden stabiel 
gehouden en alleen verhoogd met inflatie.

Groen
Raadsbesluit, 11 december 2014.
Belasting en Retributieverordening 2015.
Raadsbesluit, 10 december 2015. 
Belasting- en Retributieverordeningen  2016
Raadsbesluit, 15 december 2016.
Belasting- en Retributieverordeningen 2017
Raadsbesluit, 14 december 2017.
Belasting- en Retributieverordeningen 2018

Belastingen op oneigenlijke gronden 
verdwijnen. We pleiten voor afschaffing van 
de hondenbelasting in combinatie met 
strenge handhaving van overlast. 

Groen
Raadsbesluit, 06 november 2014. 
Begroting 2015 pagina 104 (met ingang van 
2017) 



Zowel naar de inwoners als naar het 
bedrijfsleven moet de overheid 
randvoorwaarden stellen en omstandigheden 
scheppen waarbinnen de eigen 
verantwoordelijkheden steeds belangrijker 
worden.

Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap
(ook uitkeringsgerechtigden).

Groen
Gerealiseerd, met name in regionaal 
verband: rMJP, 03 februari 2015, Zorg en 
(zelf)redzaamheid van onze inwoners. 
Sindsdien regelmatige updates.

Er is intensief contact met het bedrijfsleven; 
faciliteren is niet subsidieren.

Overleg tussen gemeentebestuur en 
bedrijfsleven

Groen
Gerealiseerd, zowel lokaal als regionaal.
Raadsbesluit, 03 januari 2015. In eerste 
plaats door contact portefeuillehouders met 
bedrijfsleven.
Regionaal Meerjarenprogramma (RMJP).
Raadsbesluit, 01 december 2015.
Innovatiestrategie Maritieme Topregio.
Motie ‘Papendrecht’ 04 juli 2017, voldoende 
middelen regionaal vrijmaken voor 
investeringen economie, duurzaamheid, 
bereikbaarheid.

De vestigingsvoorwaarden voor ondernemers
worden verbeterd. 

Promoten van Papendrecht als 
vestigingslocatie voor bedrijven.

Groen
Raadsbesluit, 29 juni 2017.
Jaarstukken 2016, pag 28-31. 
Drechtraadbesluit, 03 februari 2015.  
Regionaal Meerjarenprogramma 
Drechtsteden (rMJP), hoofdstuk 3, pag 12 t/m
17.



De regelgeving (voor bedrijven maar ook voor
de inwoner) wordt teruggebracht.

Minder regeldruk voor inwoners en 
ondernemers door onderzoek naar 
vermindering van regels, afschaffing van 
procedures en vergunningen en aanpassing 
APV.

Rood
Raadsbesluit, 16 juni 2016.
Vierde wijziging APV. 
Ondanks de 2 tegenstemmen van de D66 
fractie is dit voorstel met 17 stemmen 
aangenomen (meer regels).
Najaar 2017 zouden alle regels nagelopen 
zijn met als doel te schrappen wat mogelijk is.
Nog geen bericht.
Nu nog te veel onnodige regels.

Er komt een innovatief nieuw 
afvalbrengstation (milieu, energie, recycling), 
en  gemeentewerf, bij voorkeur in 
samenwerking met een buurgemeente.

Groen
Raadsbesluit, 14 december 2017.
Vaststellen krediet nieuwbouw gemeentewerf 
en geven zienswijze afvalbrengstation.



Er is een hoge mate van transparantie naar 
inwoners (onder meer via een 
Rekenkamercommisie) over hoe de 
gemeente haar middelen gebruikt.

Groen
Rapporten: RKC-Cie:

1) 06 november 2014. 
Risicomanagement in de gemeente 
Papendrecht.

2) 10 sepember 2015. 
Toolkit: toetsingscriteria en rol raad bij 
verzelfstandigingen in Papendrecht. 

3) 13 oktober 2016.
Onderzoek naar de sturing in het 
sociaal domein.

4) 29 juni 2017. 
Toezicht en handhaving in 
Papendrecht.

5) Raad 09 november 2017. 
Motie D66: Onderzoek naar 
overschrijding kosten vernieuwbouw 
gemeentehuis Papendrecht. 

Sinds 18 juni 2015, jaarlijks Jaarrekening “in 
één oogopslag”.
Per medio 2017 de gehele begroting 
Papendrecht via de Begrotingsapp.
06 juli 2017, Motie D66 en PAB structureel 
extra geld Rekenkamercommissie 
aangenomen.

Het parkeren kost de gemeenschap al jaren 
tussen de half miljoen en één miljoen euro 
per jaar, we pleiten ervoor de feiten te 
onderkennen en te onderzoeken hoe we dit 
probleem nu en voor de toekomst structureel 
kunnen oplossen. 

De coalitie continueert het parkeerbeleid. In 
de parkeergarages wordt een real-time tarief 
gehanteerd. De coalitie stimuleert samen met
ondernemers verbetering van de
bezetting van de parkeergarages. 
De coalitie stimuleert het gebruik van de fiets 
en de fietsenstallingen in het centrum.

Groen
Raadsbesluit Parkeerbeleid, 29 juni 2017. 
Per 01 januari 2018 eerste 2 uur gratis 
parkeren in en buiten garages centrum, met 
daarbij besparing op gemeentebegroting van 
ruim een half miljoen euro per jaar.
Voorstel fietsparkeren centrum verwacht 
eerste kwartaal 2018.



IV Duurzaamheid

Punten D66 verkiezingsprogramma Coalitieprogramma 2014-2018 Uitgevoerd?
Duurzaamheid gaat over veel meer dan 
energie en wordt integraal onderdeel van elk 
raadsvoorstel.

De coalitie kiest binnen elk thema voor 
duurzame oplossingen. Raadsvoorstellen 
zullen daarom worden getoetst op 
duurzaamheidseffecten.

Oranje
Raadsbesluit, 09 april 2015 – Visie op een 
duurzame ontwikkeling van Papendrecht 
“Samen naar een duurzaam Papendrecht 
2020”.
Coalitieafspraak om duurzaamheid onderdeel
te maken van elk besluit wordt nog niet 
consequent genoeg uitgevoerd.

Stimuleren van duurzame innovatie in het 
bedrijfsleven

Verduurzamen van werklocaties en 
bedrijfsleven Papendrecht.
Stimuleren van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.

Groen
Raadsbesluit, 09 april 2015.
Visie op een duurzame ontwikkeling van 
Papendrecht “Samen naar een duurzaam 
Papendrecht 2020” (pagina 18)

Bij het planten van bomen wordt rekening 
gehouden met allergieën en bomen worden 
ingezet om fijnstof te bestrijden. 

Oranje/groen
Raadsbesluit rMJP, 15 februari 2015, pag. 
20-21: groen inzetten, Verduurzamen 
verkeer, transport en luchtkwaliteit. 
Lokaal: Groenbeleidsplan 2015-2024, pag 13,
anti-allergie wordt niet expliciet genoemd. 
Hiervoor moet meer aandacht gevraagd 
worden.
Minder fijnstof is aangetoond in 2017, maar 
we zijn er nog niet.

De hinder van geluid en stof is voor veel 
inwoners problematisch. Ook op deze punten
blijft D66 zich inzetten voor verbetering.

Vermindering van concentraties fijnstof en 
geluids- en verkeershinder

Groen
Raadsbesluit, 09 april 2015.
Visie op een duurzame ontwikkeling van 
Papendrecht “Samen naar een duurzaam 
Papendrecht 2020”



Stimulering duurzaamheidsmaatregelen voor 
woningen.

Stimulering duurzaamheidsmaatregelen voor 
woningen.

Groen
Ondertekend door o.a. DSB en colleges,  6 
juli 2016.
PALT (Prestatie Afspraken Lange Termijn)  
Drechtsteden 2016 – 2025.
Drechtraadsbesluit, 12 december 2017.  
Woonvisie Drechtsteden 2017-2031.

Er komt een apart beplantingsplan voor langs
de A15 en de N3.

Oranje
Raadsbesluit, 15 december 2016. 
Ambities gemeente Papendrecht op het 
gebied van vermindering fijn stof en NO2 en 
vermindering van geluidshinder, 
Pagina 8 van het complete onderzoek.
Raadsbesluit rMJP, 15 februari 2015, pag. 
20-21: groen inzetten, Verduurzamen 
verkeer, transport en luchtkwaliteit. 
Oranje, omdat A15 wel wordt aangepakt, N3 
niet. Nog niet volledig uitgevoerd. Vraagt 
aanhoudende aandacht.

De afgelopen jaren is de hardheid van ons 
water gedaald van 13,4 naar net onder de 10 
Duitse graden. Wij blijven ons inzetten voor 
zachter water. 

Oranje
Wordt volledig gerealiseerd naar echt zacht 
water (6-7 dH) in 2018.

Duurzaamheid en innovatie: moet 
Papendrecht ook nastreven op 
energiegebied.

Voorbeeldfunctie en facilitering initiatieven 
voor duurzaamheid.
Actieve voorlichting over duurzaamheid en 
energiegebruik.

Groen
Raadsbesluit, 09 april 2015.
Visie op een duurzame ontwikkeling van 
Papendrecht “Samen naar een duurzaam 
Papendrecht 2020” 
Aanpassing aan nieuwe eisen en ambities 
via:
Energiestrategie Drechtsteden. Drechtsteden 
energieneutraal 2050. Besluit verwacht 4e 
kwartaal 2017.



Toepassing van ecologische 
onkruidbestrijding en ondertekening 
Bijenconvenant in 2015.

Toepassing van ecologische 
onkruidbestrijding en ondertekening 
Bijenconvenant in 2015.

Groen
Raadsbesluit, 5 maart 2015. 
Groenbeleidsplan 2015-2024 (pagina 18)
Raadsbesluit, 13 oktober 2013. 
Programmabegroting 2014 (pagina 34)

V Onderwijs en Jongeren
Punten D66 verkiezingsprogramma Coalitieprogramma 2014-2018 Uitgevoerd?
Bij het voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten is het bestrijden van verzuim 
een belangrijke preventieve stap.

Zoveel mogelijk voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten en ongeoorloofd 
schoolverzuim.

Groen
Raadsbesluit, 10 december 2015 (Zienswijze)
meerjarenbeleidsplan DG&J 2016-2019

De gemeente moet een actieve rol nemen in 
het bevorderen van de aansluiting van 
onderwijs op de arbeidsmarkt. 

Bevorderen van aansluiting tussen 
(beroeps)onderwijs en het bedrijfsleven, 
verankeren van het onderwijs-
arbeidsmarktprogramma.

Groen
Lokaal deel en regionaal deel.
Techniekroutes: bustour leerlingen langs (met
name technische) bedrijven, techniek op 
school.

Het gemeentebestuur moet samen met de 
schoolbesturen van Papendrecht blijven 
werken aan een kwalitatief goed en breed 
aanbod van onderwijs. 

Instandhouding van kwalitatief en breed 
onderwijs in Papendrecht.

Oranje
Raadsbesluit, 07 juli 2016, Kennisnemen 
Toekomstvisie VO.

Onderwijsvisie is door de beide VO scholen 
opgesteld, de uitvoering hiervan is in 
voorbereiding, met in het verlengde hiervan 
het volgende punt.

Schoolbesturen moeten samenwerken om de
kwaliteit en toegankelijkheid van het 
onderwijs te waarborgen. zeker als het gaat 
om de huisvesting dient de gemeente 
rationeel te handelen.

Oranje
De plannen voor nieuwbouw of verbouw van 
de VO-scholen in voorbereiding.



Moedig initiatieven voor activiteiten voor en 
door jongeren aan en steun deze waar nodig.

Ondersteuning van activiteiten voor en door 
jongeren, een integrale aanpak van jeugd- en
jongerenbeleid.

Groen
Via de Stichting Open Limonade is een 
participatietraject voor kinderen uit het Basis 
Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, ouders en 
Maatschappelijke partners. Gezamenlijk 
wordt de input geleverd voor de agenda 
jeugd en onderwijs.
Voor “Jong Papendrecht denkt mee met de 
gemeente” zijn diverse bijeenkomsten 
gehouden.

De rol van de gemeente is als regisseur 
integrale kindcentra in de wijken te stimuleren
en het overleg tussen diverse partijen te 
faciliteren. Verder ontwikkelen van brede 
scholen naar 'alles-in-één-scholen' of 
Integrale Kindcentra (IKC).

Stimuleren van vroeg- en voorschoolse 
educatie en de samenwerking tussen 
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het 
primair onderwijs.

Wit
Raadsbesluit 8 december 2011, notitie 
Voorschoolse voorzieningen 2011-2014. 
Het beleidsplan gold tot 2015, is verlengd.

VI Kunst en Cultuur
Punten D66 verkiezingsprogramma Coalitieprogramma 2014-2018 Uitgevoerd?
Cultureel erfgoed en culturele voorzieningen 
blijven behouden door o.a. naar nieuwe 
manieren van financieren, zoals creatieve 
samenwerking met het bedrijfsleven en 
private initiatieven.

Toegankelijk en betaalbaar houden van de 
voorzieningen voor iedereen.

Groen
Raadsbesluit, 06 april 2017
Vaststellen besluitvorming Tweede fase 
verzelfstandigingen (Theater en Sport).

Bij voorzieningen waar structureel relatief 
veel subsidie naartoe gaat, zoals theater De 
Willem, wordt gezocht naar een oplossing die
de beste garantie biedt op lange termijn 
voortbestaan.

Verzelfstandiging theater. Groen
Fase 1 in het verzelfstandigingsonderzoek is 
uitgevoerd.
Fase 2, Raadsbesluit tot verzelfstandiging 
van theater als de binnensport, 06 april 2017.
Per 01 januari 2018 is de verzelfstandiging 
een feit.

De gemeente stimuleert en faciliteert 
kennismaking van kinderen met kunst en 
cultuur. 

Stimuleren van cultuureducatie (bijvoorbeeld 
met het onderwijs, indien men dat wenst).

Groen
Nieuwe invulling van Kunstmenu met 
gebruikmaking van ook lokale partners, naast
al bestaande uitvoerders.



Eigen inkomsten van een culturele instelling 
positief laten meewegen bij het besluit om 
een subsidie te verlenen.

Verhoging van kostendekkendheid bij 
organisaties met subsidierelatie.

Rood
Raadsbesluit, 24 januari 2013.
Subsidieverordening 2013.
Geen latere aanpassing van beleid.

Willen dat de kunstcollectie Luigies ten toon 
wordt gesteld in het gemeentehuis en andere 
openbare gebouwen.

Groen
Deel van de collectie wordt tentoongesteld in 
het vernieuwde gemeentehuis. Hiervoor zijn 
speciale (veiligheids-) aanpassingen aan de 
verbouw toegepast.

VII Sociale zaken
Punten D66 verkiezingsprogramma Coalitieprogramma 2014-2018 Uitgevoerd?
De decentralisaties in de zorg en sociale 
zekerheid worden als kans aangegrepen om 
inwoners maatwerk in ondersteuning te 
leveren voor hun kwaliteit van leven, 
zelfstandigheid en participatie.

Uitvoeren gemeentelijke taak bij 
decentralisaties jeugdzorg, AWBZ/WMO.

Groen
Raadsbesluit, 18 september 2014. 
Beleidsplan WMO 2015-2018.
Beleidsrijk transitiearrangement Jeugdhulp.
Inrichting en exploitatie SO Jeugdhulp.
Sturingsnotitie jeugdzorg.
Ingekomen stuk, 03 maart 2016.
Uitvoeringsprogramma Wmo 2016

Werklozen moeten gestimuleerd worden een 
vrijwilligersfunctie aan te nemen die hun 
arbeidsperspectief versterkt. 

Stimuleren van de inzet van vrijwilligers 
(vrijwilligersbank).

Groen
Gerealiseerd, wordt uitgevoerd via de Sociale
Dienst Drechtsteden (SDD).

Een ‘informatiepunt dementie’ is zeer 
belangrijk, scholing van medewerkers is 
noodzakelijk en inzetten op vroegsignalering 
van dementie.

Groen
Raadsbesluit, 18 september 2014. 
Beleidsplan WMO 2015-2018.
03 maart 2016 ingekomen stuk.
uitvoeringsprogramma Wmo 2016.

De gemeente ondersteunt waar nodig 
inwoners bij het regisseren van het eigen 
leven en participeren in de samenleving.

Monitoren praktijksituatie bij zoeken 
mogelijkheden langer zelfstandig wonen.

Groen
Raadsbesluit, 18 september 2014. 
Beleidsplan WMO 2015-2018
03 maart 2016 ingekomen stuk
uitvoeringsprogramma Wmo 2016



Mensen zijn gebaat bij onderlinge 
samenwerking binnen de zorg, D66 wil wel 
één aanspreekpunt. De gemeente moet dit 
organiseren.

Verbinden van maatschappelijke organisaties
bij invulling van lokaal maatwerk.

Groen
Raadsbesluit, 18 september 2014. 
Beleidsplan WMO 2015-2018
03 maart 2016 ingekomen stuk
uitvoeringsprogramma Wmo 2016

VIII Senioren
Punten D66 verkiezingsprogramma Coalitieprogramma 2014-2018 Uitgevoerd?
Een actief beleid voor het stimuleren van 
faciliteiten voor ouderen.

Groen
Raadsbesluit,18 september 2014 Beleidsplan
Wmo 2015-2018
Ingekomen stuk, 03 maart.
Uitvoeringsprogramma Wmo 2016.
Wijkgericht werken, realisatie mijnbuurtje.nl 
(niet op basis van leeftijdsgroepen).
Sterk Papendrecht: 1 loket voor alle vragen 
over zorg en welzijn op de Veerweg nieuwe 
pand.

Ouderen actief uitnodigen en stimuleren om 
vrijwilligerswerk te doen.

Idem.

Er moet speciale aandacht zijn voor 
levensloopbestendige woningen.

Mogelijk maken van aanpassingen aan 
woningen om langer thuis te kunnen blijven 
wonen.

Idem.

Bij ver- en nieuwbouw in de gemeente ruimte 
en faciliteiten bieden aan ouderen.

Groen
Ruimte voor inwoners met dementie in het 
centrum in nieuwbouwpand De Wieken van 
Rivas.
Het gerenoveerde marktplein is ingericht met 
een jeus des boules baan.

Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten 
kunnen blijven wonen en leven.

Versoepeling van regels om langer thuis 
wonen te faciliteren.

Groen
Raadsbesluit, 09 april 2015 – Visie op een 
duurzame ontwikkeling van Papendrecht 
“Samen naar een duurzaam Papendrecht 
2020” (pagina 14 laatste zin)

http://mijnbuurtje.nl/


Inwoners die een (ouderen)woongroep willen 
starten, of een initiatief nemen voor 
tweelingwoningen (waarin makkelijker 
mantelzorg kan worden verleend), moeten 
daarbij door de gemeente worden 
ondersteund.

Ondersteuning maatschappelijke initiatieven 
versus zelf het voortouw nemen.

Oranje
Drechtraadbesluit, 12 december 2017
Regionale Woonvisie Drechtsteden 2017-
2031. 
De invulling tot mogelijkheden om “samen 
zelfstandig” te wonen of in woongroepen, 
komt in de lokale paragraaf van de 
Woonvisie.
Deze wordt in de loop van 2018 verwacht.

IX Wonen
Punten D66 verkiezingsprogramma Coalitieprogramma 2014-2018 Uitgevoerd?
Het open en groene karakter van onze 
gemeente moet behouden blijven en niet alle 
resterende stukken groen moeten worden 
bebouwd.

Behoud en versterking van het groene 
karakter van de gemeente (inclusief 
recreatiegebieden).

Groen
Raadsbesluit, 18 juni 2015. 
IBOR Uitvoeringsplan 2015-2020

Een van de kerntaken is goed onderhoud van
de buitenruimte.

Een onderzoek naar de verzelfstandiging van
de buitendienst.

Oranje
IBOR Uitvoeringsplan 2015-2020.
07 juli 2016, Perspectiefnota 2017-2021, 
pagina 6, verbetering buitendienst nav 
efficiency-onderzoek.
Handhaving in openbare ruimte nog te 
beperkt, met als gevolg verrommeling, wordt 
aangepakt vanaf 2e helft 2017 onder meer 
nav onderzoek Rekenkamercie.
Soms nog onvoldoende goed niveau 
onkruidbestrijding ivm onvoldoende ervaring 
mbt invoering bij-vriendelijk onkruid 
bestrijden.

Geen grootse plannen voor nieuwbouw, 
bestaande locaties opknappen, realisme en 
zuinigheid als uitgangspunt. 

Opknappen en verbouwen in plaats van 
slopen en nieuw bouwen (ook bij 
gemeentelijke gebouwen).

Oranje
Den Briel, Land van Matena en nieuw te 
bouwen pand naast gemeentehuis zijn 
nieuwbouwprojecten.
Grootschalige renovatie huurwoningen vanaf 
2018, n.a.v. Energiestrategie.



Het woningaanbod moet van kwantiteit, naar 
kiezen voor kwaliteit, op elk mogelijk gebied. 
Er wordt rekening gehouden met 
betaalbaarheid van woningen, zodat bij 
herbouw de oorspronkelijke bewoners in hun 
wijk kunnen terugkeren.

In stand houden van een gevarieerd 
woningaanbod ook door het maken van 
afspraken met de woningcorporatie.

Groen
Drechtraadsbesluit, 12 december 2017.  
Woonvisie Drechtsteden 2017-2031.
Lokale paragraaf Woonvisie verwacht in de 
loop van 2018.
PALT (Prestatie Afspraken Lange Termijn)  
Drechtsteden 2016 – 2025.

Het gebied boven de A15 moet groen blijven. 
Dit gebied wordt gebruikt voor recreatie- 
doeleinden en moet hiervoor behouden 
blijven en worden versterkt.

Oranje
Zijn nog geen concrete plannen voor.

Het Slobbengors moet een groen recreatie- 
en sportgebied blijven en mag niet verder 
bebouwd worden.

Groen
Raadsbesluit 8 december 2011, Vaststellen 
van een Integraal Ontwikkelingsplan 
Slobbengors.
Momenteel in aanleg (parkgedeelte nog niet 
ingevuld, wel besloten).

X Veiligheid
Punten D66 verkiezingsprogramma Coalitieprogramma 2014-2018 Uitgevoerd?
We zoeken veiligheid niet in meer regels, 
maar in handhaving en zullen dan ook 
handhaving van bestaande regels permanent
onder de aandacht brengen.

Handhaving bij overtredingen in de openbare 
ruimte.

Groen
Raadsbesluit, 03 maart 2016.
Integraal Veiligheidsplan 2016-2020.
Onderzoek Rekenkamercie. Toezicht en 
Handhaving in Papendrecht, aanbevelingen 
vastgesteld in Raadsbesluit 29 juni 2017.
Raadsbesluit, 01 februari 2018.
Integraal Beleid Leefbaarheid en Veiligheid 
2018-2021. Volledig aangepast op de 
aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie.

Het bouwen van een (overdekte) 
fietsenstalling op de Meent. 

De coalitie stimuleert het gebruik van de fiets 
en de fietsenstallingen in het centrum.

Rood
Voorstel Fietsenstalling Meent verwacht 
1e kwartaal 2018.



Alle verkeersborden die niet strikt 
noodzakelijk zijn, worden verwijderd.

Vermindering van verkeers- en straatborden. Oranje
Collegebesluit, 4 mei 2015.
zie pagina 20 vraag 34, beantwoording 
technische vragen begroting 2016.
Het aantal borden is minder, maar niet tot het 
niveau van ‘strikt noodzakelijk’. 

De gemeenteraad moet een actieve rol 
spelen bij het vaststellen van lokale 
prioriteiten die ingebracht worden bij de 
driehoek bestaande uit burgemeester - 
openbaar ministerie – politie.

Voortzetting IVP met aandacht voor lokale 
prioriteiten, overleg met inwoners om de 
veiligheidsprioriteiten per wijk vast te stellen.
versterking rol wijkplatforms, die met de 
wijkagenten probleemsituaties in beeld 
brengen.

Groen
Raadsbesluit, 03 maart 2016 
Integraal Veiligheidsplan 2016-2020.
Raadsbesluit, 01 februari 2018.
Integraal Beleid Leefbaarheid en Veiligheid 
2018-2021. Volledig aangepast op de 
aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie.

Voor meer samenwerking van gemeentelijke 
diensten, scholen, zorg- en 
welzijnsinstellingen, private initiatieven en de 
politie.

Verdere samenwerking in de 
veiligheidsketen.

Groen
Raadsbesluit, 13 oktober 2016.
Beleidsplan 2017-2020 Veiligheidsregio ZHZ 

Bij sociale fraude is actieve opsporing 
gewenst, waarbij de privacy van de inwoner 
dient te worden gewaarborgd. De 
privacykaders dienen door de gemeenteraad 
te worden opgesteld.

Groen
Gerealiseerd, wordt uitgevoerd via de Sociale
Dienst Drechtsteden (SDD).



XI Sport
Punten D66 verkiezingsprogramma Coalitieprogramma 2014-2018 Uitgevoerd?
Inzetten dat iedereen die wil sporten, ook kan
sporten. De financiele thuissituatie of een 
lichamelijke of geestelijke beperking, mogen 
daar geen belemmering voor vormen.

Groen
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo) is voor individuele personen een 
mogelijkheid om de extra kosten voor vervoer
en sportrolstoelen te compenseren. In het 
kader van de Wmo wordt sport echter niet 
genoemd. 
https://www.papendrecht.nl/sportstimulering/g
ehandicaptensport
http://www.fondsgehandicaptensport.nl/

Sportaccommodaties moeten op het huidige 
niveau blijven en daar waar nodig worden 
verbeterd.

In stand houden van de sportvoorzieningen in
Papendrecht.

Groen
Per 01 januari 2018 is de verzelfstandiging 
een feit.

Legenda

Onvoldoende gegevens 2 Wit

Uitgevoerd 49 Groen

Nog niet volledig uitgevoerd 14 Oranje

Mislukt 3 Rood


