
 

RAADSBESLUIT 

Datum en nummer 
31 mei 2018   052/2018 

 
 

De raad van de gemeente Papendrecht, 
 
Gelezen het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie getiteld 'Economisch beleid en perspectief 
gemeente Papendrecht', 
 
Gelet op de behandeling van dit onderzoeksrapport in de raadscommissie ABZ van 18 juni 2018, 
 
Gehoord het advies van de commissie ABZ om de in het rapport getrokken conclusies en de daaruit 
voortvloeiende aanbevelingen te onderschrijven, te weten: 
 

1. Vertaal de Groeiagenda 2030 in een verdiepingsslag door naar geactualiseerd lokaal uitvoerings-
programma voorzien van SMART-doelen en middelen en leg dit voor aan de gemeenteraad. Richt 
het lokale uitvoeringsprogramma op die zaken die lokaal opgepakt moeten worden zoals het 
realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor jongeren en (hoger opgeleide) werknemers, 
het versterken van de detailhandel en de ruimtelijke inpassing van bedrijvigheid. 

2. Maak afspraken op het niveau van de Drechtsteden wat regionaal aangepakt wordt en voorkom dat 
regionale maatregelen een opsomming zijn van lokale acties. Vertaal De Groeiagenda 2030 in een 
regionaal actieprogramma en laat de uitvoering ervan over aan de regio. 

3. Leg jaarlijks aan de raad verantwoording af over de doelrealisatie van het lokale en regionale 
uitvoeringsprogramma en geef aan op welke punten de uitvoeringsprogramma’s aangepast of 
aangescherpt moeten worden. Stuur actief om onderbesteding van middelen te voorkomen. 

4. Maak formatieruimte vrij om de gemeente Papendrecht als regionale verbinder te positioneren op 
ambtelijk en bestuurlijk niveau (Papendrecht vormt geen bedreiging voor andere gemeenten in de 
Drechtsteden en kan vanuit een neutrale positie de belangen van de gemeente behartigen) en lever 
daarmee een positieve bijdrage aan de onderlinge samenhang in het economisch beleid in de regio. 
Claim daarmee een positie in de regio waardoor de gemeente optimaal kan profiteren van de 
regionale samenwerking. Zet in op het behoud van de positie in het Drechtstedenbestuur van de 
portefeuillehouder economie. 

 
 
 
besluit: 
 

1. de in het Rekenkamerrapport verwoorde conclusies en aanbevelingen en het advies van de 
raadscommissie ABZ te onderschrijven; 

2. het college opdracht te geven de raad binnen zes maanden te informeren over de genomen en nog 
te nemen acties naar aanleiding van de aanbevelingen. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juli 2018, 
 
de griffier, 
 
 
 
C.G.M. Bus 

de voorzitter, 
 
 
 
A.J. Moerkerke 

 


