
Perspectiefnota 2022-2027
Voorzitter,

Vanavond bespreken we de perspectiefnota. Een beleidsarme
perspectiefnota. 

De perspectiefnota mag dan wel “beleidsarm” genoemd worden, maar dit
mag niet leiden tot ambitie-loos beleid. Beste mensen, laten we er niet om heen draaien: er is werk 
aan de winkel. Aan het college om hun ambities concreet tot uitvoering te brengen. 

Wat gaan we de komende periode doen? 
Welke stappen gaan we zetten? 
Wat kunnen de inwoners van Papendrecht van ons verwachten? 
Welk perspectief kunnen we ze bieden?

De PvdA-fractie willen het college in ieder geval het volgende meegeven:  

Betaalbare woningen
Door de schaarste aan betaalbare woningen is Papendrecht voor veel mensen onbetaalbaar 
geworden. Papendrecht mag geen exclusieve stad worden. En je kan dit voorkomen door niet alleen 
in de hoogte te bouwen en te kijken waar er extra gebouwd kan worden, maar vooral door de 
huidige bouwverdeling te wijzigen. Meer goedkopere woningen bij nieuwbouwprojecten. Meer 
woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren. Maak daar echt werk van. 

Energie-armoede
En voorzitter, het is moeilijk groen doen, als je rood staat. Het tegengaan van energie-armoede is 
heel belangrijk.  De eenmalige energietoeslag van het Rijk is niet voldoende. Het gaat over mensen 
die nu al niet rond kunnen komen, terwijl de prijzen alleen maar stijgen. Een derde van de huurders 
van Woonkracht10 heeft een label D, E, F of G. De gevolgen voor deze huurders is zorgelijk vooral als 
we weten dat deze mensen niet volledig door het Rijk gecompenseerd worden. 
Er moet een stap extra worden gezet. De gemeente kan hieraan meewerken. Door bijvoorbeeld de 
grens om in aanmerking te komen voor een energietoeslag te verruimen. Is het college bereid om te 
verkennen wat we als Papendrecht extra kunnen doen om deze mensen financieel te ondersteunen. 
Hoe we daarnaast kunnen versnellen om energie te besparen? Kleine snelle stapjes kunnen veel 
betekenen.

Maak werk van werk
Er zitten momenteel 474 mensen in de bijstand, waarvan 199 mensen langer dan 5 jaar. Dat is te 
veel. Als PvdA zien we graag dat mensen die het kunnen, aan het werk gaan. We zien dat het college 
via allerlei subsidies inzet om de participatie te verhogen en uitkeringsgerechtigden uit te laten 
stromen naar werk, maar het lukt ze niet om duurzame banen te creëren. Zodra de 
loonkostensubsidie stopt, keren deze mensen weer keihard terug in de bijstand. Treurig en 
ontmoedigend voor de mensen om er het beste van te maken. En het kost de gemeente heel veel 
geld. Dat kan en moet anders. Aan het college om hier echt werk van te maken. Simuleer het 
ondernemerschap, het sociaal ondernemerschap, investeer in talentontwikkeling van de mensen, in 
scholing. Bied mensen echt perspectief. Haal ook bij de ondernemers op hoe wij ze het beste kunnen 
faciliteren. Ruim baan bieden om te werken aan een duurzame toekomst van mensen. 



Minder regels, meer service
We kunnen niet zonder regels. Zonder regels zou het bijvoorbeeld op de weg één chaos zijn. Maar 
we zijn een beetje doorgeslagen en hebben te veel regels. We zijn veel tijd en geld kwijt aan het 
naleven van regels invullen van formulieren en vergunningen De regeldruk voor bedrijven en 
inwoners is een rem op innovatie en sociale economische groei. Deze regeldruk kan en moet omlaag.
We roepen het college op om De Paarse Krokodil te zoeken en te vinden. De Paarse Krokodil is 
symbool voor regelzucht en bureaucratie. De PvdA-fractie wil minder regels, meer service: Wil het 
college hier serieus werk van maken? Maak er desnoods een werkgroep van: een mix van 
ambtenaren, ondernemers en inwoners. Laat ze als een tijdelijke denktank, werkgroepje verkennen 
welke regels overbodig zijn en welke andere stappen nodig zijn om het simpeler te maken. 
Eenvoudiger. 

Gemeente en dieren
Het dierenwelzijn is voor de PvdA geen onbelangrijk onderwerp. Op het gemeentelijk niveau is het 
dier onderdeel van de dagelijkse gang van zaken van vrijwel elke burger. Of het nu gaat om een hond 
in het park, een kat op een motorkap of een eend in het water: er zijn veel dieren die het leven in de 
gemeente geur en kleur geven. Het is helaas een feit dat niet voor iedere inwoner het leven met of in
de omgeving van een dier even prettig is. 

Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor dieren binnen hun gemeentegrenzen en hebben een 
zorgplicht zodra blijkt dat er niet meer voor ze gezorgd wordt. Door middel van een eenduidig beleid 
met een preventief karakter, kan de gemeente haar wettelijke rol vervullen. Denk aan het 
voorkomen van dierenleed, dierenleed bij evenementen en vuurwerk, het stimuleren van 
verantwoord bezit, hoe regelen we de opvang van zwerfdieren. De fractie wil hier werk van maken 
en roept het college op om te komen tot een eenduidig beleid. Het doel is te komen tot een plan om 
samen verantwoord te leven, de kwetsbare natuur te beschermen en incidenten te beperken. Welke 
mogelijkheden ziet het college als het gaat om het bevorderen van het dierenwelzijn in 
Papendrecht?

Tot slot, 
Het college is nieuw en wil graag gesprekken voeren. Met de politiek, lokale ondernemers, 
maatschappelijke partners en met de inwoners. 
De PvdA-fractie zal uiteraard aan deze gesprekken deelnemen. En niet alleen omdat dit hoort bij een 
constructieve houding. Het is onze overtuiging om met iedereen in gesprek te blijven. Omdat je dan 
samen een ander beeld van de toekomst kunt maken. En juist dat geeft hoop en verbindt mensen. 

Derya Karso
Fractievoorzitter PvdA Papendrecht



 


