Een samenleving met samenhang maakt sterker
Burgerja
arversla
g 2005

Papendrecht 900
creëert samenhang
De rellen in bijvoorbeeld de Parijse voorsteden laten het belang van balans en samenhang in de samenleving zien. In
dat licht is het jubileumjaar Papendrecht 900, een feest van,
voor, door en met Papendrechters een goed voorbeeld van
wat mensen samen tot stand kunnen brengen en hoe daardoor cohesie, samenhang, ontstaat.
“Een wervelend jaar, het jubile- de sportverenigingen die elkaar
umjaar, anders kan ik het niet troffen onder het motto ‘sport
Met een eigen munt, de Paap, een noemen”, aldus Kees de Bruin, zonder grenzen’. Of de verschileigen postzegel en 140 grote en burgemeester van Papendrecht. lende kerken die gezamenlijk het
kleinere activiteiten, is Papendrecht “Inwoners wisten elkaar te vinden boek ‘Op Kerkenpad in Papen900 een regelrecht succes.
en namen de verantwoordelijk- drecht, 1005-2005’ uitbrachten.”
Lees er meer over in het hoofdartikel
heid op zich om geheel belan- Zo leverde Papendrecht 900 een
geloos activiteiten voor mede- aaneenschakeling van activiteiCentrum gaat bovengronds burgers te organiseren. Dat is ten en hoogtepunten op. Van een
misschien wel het meest bijzon- concert van de luchtmachtkapel
Medio 2005 ging paal nummer 3650 dere aan ons jubileumjaar. Zowel tot de musical ‘het malle ding van
in de grond. De laatste. Ook ver- de organisatoren als de deelne- Bobbistiek’; van een TPG-postdween er circa 50.000 m3 grond bij
mers zijn Papendrechters vanuit zegel gewijd aan Papendrecht in
het uitgraven van de parkeergarage.
onze
samenleving. Daarnaast de serie Mooi Nederland tot aan
Daarmee gingen de werkzaamheden
verheugt
het mij dat Papendrecht lichtsculpturen in het Vijverpark.
voor het nieuwe winkelcentrum De
900
mensen
en organisaties ver- Componeerden de Papendrechter
Meent bovengronds.
bonden heeft. Neem bijvoorbeeld Simon van Dalen samen met PeLees er meer over op pagina 2

Papendrecht 900 succes

Bestuurskrachtmeting
2005
De gemeente scoort goed als dienstverlener en is in staat de aantrekkelijkheid van Papendrecht vorm te
geven voor de toekomst. Dat blijkt
uit de bestuurskrachtmeting van
Berenschot. Minder tevreden is het
bureau over de relatie raad en college, de externe focus en de communicatie.

ter Kleine Schaar een lied voor Papendrecht 900. Tijdens het nieuwjaarsconcert brachten Robert
Long en Excelsior dit ten gehore.
Ook bracht de Koninklijke Munt
een speciale munt uit, ‘de Paap’.
Alle activiteiten droegen een sterk
verbindend karakter. De Bruin:
“Papendrechters van verschillende
bloedgroepen ontmoeten elkaar,
inspireren elkaar en voelen zich
verbonden. Dit bevordert de sociale samenhang die zo belangrijk
is voor het goed functioneren van
een samenleving. Alle activiteiten
gedurende 2005, zo’n 140 bij elkaar betitel ik dan ook als ‘140
parels aan een snoer’. Ik hoop dat
we dit staaltje van samenwerking
en samenhang ook de komende
jaren terug zullen zien op andere vlakken. Mede daarom geef
ik het burgerjaarverslag 2005 de
titel mee ‘Een samenleving met
samenhang maakt sterker’. Veel
van wat u in dit jaarverslag kunt
lezen is terug te voeren op de essentiële bouwstenen voor deze
samenhang: ontmoeten, stimuleren, verbinden, meeleven en
waarderen.”
Zie ook website
papendrecht900.nl

Lees er meer over op pagina 3

Ve il igh e id n e e m t t o e
Over de hele linie genomen, neemt
de veiligheid nog altijd toe in Papendrecht: een afname van bijna
16% van onder meer diefstallen, geweldsdelicten en verkeersongevallen.
Punten van zorg zijn diefstallen van
(brom)fietsen en de meldingen van
overlast.
Lees er meer over op pagina 4
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De schade aan onderwijsgebouwen is
in 2005 gehalveerd ten opzichte van
2004. In twee jaar tijd is het zelfs met
ruim 80% afgenomen.
Lees er meer over op pagina 4
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Burgerjaarverslag 2005
Voor u ligt het burgerjaarverslag
2005: ‘Een samenleving met samenhang maakt sterker’.
Het burgerjaarverslag is een betrekkelijk nieuw fenomeen en
vloeit voort uit de wet Dualisering
Gemeentebestuur. Met ingang
van 2002 verplicht de gemeentewet de burgemeester dit jaarlijks
uit te brengen.
Met het burgerjaarverslag rapporteert de burgemeester onder
andere over de kwaliteit van de
dienstverlening en over de procedures van burgerparticipatie in
de gemeente. Het doel hiervan is
bewoners inzicht te verschaffen
en te stimuleren tot een grotere
betrokkenheid.
Eerder verschenen:
• ‘Schakelen tussen burger, bestuur en beleid’ (2004)
• ‘Naar een nieuw evenwicht’
(2003)
• ‘Inspelen op signalen uit de samenleving’ (2002)

Genootschap burgemeesters
vijftig jaar
Het Nederlands Genootschap van
Burgemeesters bestond in 2005
precies vijftig jaar. Op 6 oktober
was er speciaal hiertoe een jubileumcongres. Om de verjaardag
van het NGB te vereeuwigen
gingen ruim 250 burgemeesters,
waaronder die van Papendrecht,
samen met Koningin Beatrix op
de foto.

Burgemeester De Bruin slaat de eerste Paap.

Burgemeester lanceert website
Aan het einde van 2005 lanceerde
Burgemeester De Bruin zijn eigen
website: www.burgemeesterpapendrecht.nl. ‘Om Papendrechters
een inkijkje te geven in de veelzijdigheid van dit mooie werk’,
schrijft De Bruin op zijn website.
Maar zeker ook als communicatiemiddel en de mogelijkheid
die het biedt het gemeentelijk
bestuur transparanter te maken.
Zo vormt de weblog een belangrijk onderdeel van de website die
Papendrechters soms dagelijks,
maar gemiddeld in ieder geval
één maal per week op de hoogte
houdt van zeer uiteenlopende zaken die Papendrecht raken.
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I N PA P E N D R E C H T
Laatste paal voor
nieuwe Meent

Loes Bijl koninklijk
onderscheiden
Tijdens de Landelijke Contactdag van
de stichting Melanoom in Ede/Wageningen kreeg Loes Bijl een koninklijke
onderscheiding van burgemeester De
Bruin. Bijl is één van de medeoprichters van de stichting die een landelijke patiëntenorganisatie is voor mensen met melanoom, oogmelanoom
en andere vormen van huidkanker.
Vanaf de oprichting is zij secretaris
en vervult daarmee een spilfunctie.
Bijl was niet alleen landelijk, maar
ook regionaal zeer actief. Zo was zij
tien jaar betrokken bij het patiëntenservicebureau van het voormalige Refaja-ziekenhuis (thans Albert
Schweizer ziekenhuis) in Dordrecht
en was zij actief als clubleidster van
de Papendrechtse Samen-op-Weg
jeugdorganisatie.

Jubilerende echtparen
Laatste paal markeert einde voorbereidende werkzaamheden de Meent.

Woensdag 22 juni werd de 3650ste
en laatste paal voor het nieuwe winkelcentrum De Meent geheid door
wethouder Stremler. Dit markeert
het einde van de voorbereidende heiwerkzaamheden. Daarna volgde het
uitgraven ten behoeve van de parkeergarage en het afvoeren van circa
50.000 m3 grond. Na het storten van

beton, volgde in de tweede helft van
2005 de opbouw op de parkeergarage,
die gaat bestaan uit twee lagen winkels en daarop een wisselend aantal
lagen appartementen. Bewoners krijgen via de lichtkrant op het reclamebord (tussen bouwput en het tijdelijk
winkelcentrum) informatie over het
verloop van de werkzaamheden.

Het echtpaar Groeneveld alsmede het
echtpaar De Vos-Kloosterman vierden
hun 65-jarig huwelijk. Het echtpaar
Zwang-Kentson was in 2005 zestig
jaar getrouwd. Romeijn-Willigers
vierden hun diamanten huwelijk. De
burgemeester legde aan alle jubilerende echtparen een bezoek af.

Zilveren erespeld voor
Papendrechtse vroedvrouw
Eind augustus besloot de gemeente
Papendrecht mevrouw Van Brakel-de
Kok de zilveren erespeld toe te kennen. Als vroedvrouw bracht zij in
ruim veertig jaar zo’n 6000 Papendrechters ter wereld. Daarnaast zette
zij zich vele jaren in als bestuurslid
van de afdeling Zuid-Holland van de
Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen, was zij secretaris van het
Pensioenfonds voor verloskundigen
en maakte zij vele jaren deel uit van
het overlegorgaan Kraamcentrum
Papendrecht. Hierdoor maakte zij
zich meer dan verdienstelijk voor de
Papendrechtse samenleving. De uitreiking vond plaats in 2006.

Papendrecht plant
joodse boom
Burgemeester De Bruin plantte samen met de dijksynagoge Sliedrecht
op 25 januari een Moerbeiboom aan
het Bosch. De boom is ter nagedachtenis aan twee Joodse slagers uit Papendrecht. Een van hen, David van
Hegten, was ook een van de oprichters van de Sliedrechtse synagoge. De
dijksynagoge plant jaarlijks een boom
in het kader van Toe Bisjwat, het
Joodse feest van de verjaardag van
bomen. Gelijktijdig met het planten
van de boom, onthulde burgemeester
De Bruin een gedenksteen.

Eerste gouden
papendrechtspeld
uitgereikt

Papendrecht helpt
slachtoffers van
zeebeving
Het gemeentebestuur van Papendrecht biedt financiële steun aan
slachtoffers van de zeebeving in
Zuidoost-Azië, zo maakte burgemeester De Bruin bekend tijdens de
Nieuwjaarsreceptie. “Veel verbleekt
bij het nieuws dat ons dagelijks een
steeds duidelijker beeld geeft van
de afschuwelijke gebeurtenissen in
Zuidoost-Azië. Hulp is geboden. Hier

kan men niet aan de kant blijven
staan en toekijken. Betrokkenheid, inzet en verantwoordelijkheid nemen in
menselijke zin zijn hier aan de orde”,
aldus de burgemeester. De gemeente
Papendrecht doneerde € 32.000,
hetgeen neerkomt op één euro voor
iedere inwoner die Papendrecht telt
(31.217 per 1 januari 2005).

Dertien inwoners koninklijk onderscheiden
Naast Loes Bijl (zie bovenstaand bericht) kregen op vrijdag 29 april 2005
nog elf inwoners van Papendrecht in

Theater de Willem een koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester De Bruin. De heer Branden-

Elf van de dertien Papendrechters met een koninklijke onderscheiding.

burg is daarmee ridder (vijfde graad)
en de tien overige Papendrechters
zijn lid in de Orde van Oranje Nassau (zesde graad). Het gaat om C.H.
de Koning, B. de Jong, A. Matena, J.
Riphagen, W.F.K. Zaalberg, J. Keesmaat, K. Klasens, P. T. Verschoor, A.M.
Walraven en mevrouw P.N.B. BakkerSwets. De elf gedecoreerden hebben
zich op bijzondere wijze ingezet voor
de samenleving. Ook zij versterkten
daarmee de samenhang in de samenleving. Overigens werd nog een dertiende Papendrechter, Sjirk de Boer,
onderscheiden. Omdat hij echter pas
kort in Papendrecht woonachtig is,
ontving hij de onderscheiding in zijn
vorige woonplaats Sliedrecht. Alle
gedecoreerden waren te gast op de
traditionele Oranjeborrel op Koninginnedag.

Voormalig burgemeester Blomberg krijgt eerste gouden papendrechtspeld.

De voormalige burgemeester van
Blomberg is de eerste ontvanger
van de gouden papendrechtspeld.
Dr. Siegfried Pilgrim kreeg deze door
burgmeester De Bruin opgespeld
tijdens de openingsceremonie van
het concert van het orkest van de
Koninklijke Luchtmacht op vrijdag 9
september in De Donck. Papendrecht
en de Duitse gemeente Blomberg beklonken in 1975 de eerste contacten
met een ‘officiële zusterband’. Pilgrim

was een belangrijk initiator van dit
partnerschap dat in 2005 zijn 30-jarig
jubileum vierde. Pilgrim was Stadtdirektor van 1972 tot en met 1999.
Vanaf dat jaar werd hij burgemeester
van Blomberg. De Bruin: “Siegfried
Pilgrim krijgt de eerste gouden gemeentespeld omdat hij een grote rol
speelde bij de instandhouding en verdere verrijking van de band tussen de
twee gemeenten.”

Sterspeler PKC neemt
afscheid met zilveren speld
Tijdens de kampioensreceptie van de
Papendrechtse Korfbal Club, ontving
sterspeler André Simons de zilveren
erespeld uit handen van burgemeester Kees de Bruin. De Papendrechter
krijgt deze voor zijn bijzondere korfbalcarrière waarmee hij PKC en daarmee Papendrecht op de kaart zette.
Simons was in 1999 en 2003 korf-

baller van het jaar en speelde dertien
interlands. In april haalde PKC voor
de zevende maal de zaaltitel door
DOS’46 met 21-11 te verslaan. Simons was goed voor zeven treffers.
Vlak voor het eindsignaal kreeg hij
een publiekswissel. Onder een daverend applaus zette Simons een punt
achter zijn prachtige korfbalcarrière.
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BESTUUR EN SAMENLEVING
College gemeente
Papendrecht slankt af
Op politiek bestuurlijk vlak was 2005 een roerig jaar. Zowel wethouder Stremler als ook wethouder Vogel dienden hun ontslag in.
Laatstgenoemde keerde begin 2006 alsnog terug.
De gemeenteraad besloot op donderdag 10 november het aantal wethouders van drie naar twee terug te
brengen voor de nog lopende termijn.
Dit als gevolg van het ontslag van
wethouder Stremler op 10 oktober.
Op grond van de gemeentewet kan
de raad het aantal wethouders verminderen na ontslag van één van
hen. Het college herverdeelde de
opengevallen portefeuille als volgt:
wethouder Vogel kreeg volkshuis-

vesting en milieu toegevoegd aan
zijn portefeuille en wethouder De
Looff ruimtelijke ordening. De portefeuille van burgemeester De Bruin
bleef ongewijzigd. Aan het einde van
het jaar diende wethouder Vogel zijn
ontslag in. Hij kon zich niet vinden
in het raadsbesluit van 19 december
om een theater te realiseren in het
jachthavengebied. Nog voordat zijn
ontslag kon worden geëffectueerd,
keerde Vogel begin 2006 terug.

Het college nog op volle sterkte.

De Papendrechtse
bestuurskracht
gemeten
Zes Drechtsteden, waaronder Papendrecht, namen in 2005 het ini- • doorbreek de disbalans tussen raad
en college;
tiatief tot een bestuurskrachtmeting. Uit het onderzoek van Beren• kies een externe focus en verbeter
schot blijkt dat de bestuurskracht in Papendrecht in grote lijnen
de communicatie naar inwoners en
voldoende is. Toch ziet het bureau een aantal wezenlijke verbemaatschappelijke organisaties;
terpunten met name op het terrein van de bestuurscultuur en het • meet de effecten van beleid en tevergroten van de externe focus.
vredenheid bij allerlei vormen van
De provincie Zuid-Holland verzocht
de Drechtstedengemeenten hun bestuurskracht te meten. Dit is de mate
waarin een gemeente erin slaagt effectief en efficiënt haar maatschappelijke opgave te vervullen. Bureau
Berenschot onderzocht op identieke
wijze de kracht van iedere gemeente bij vier rollen: die van bestuur,
dienstverlener, participant en organisatie. Naast het lokale onderzoek
vond aanvullend regionaal onderzoek
plaats om de metingen in een breder,
regionaal, kader te kunnen plaatsen.
Berenschot constateert dat de gemeente als dienstverlener “behoorlijk

scoort”; hetzelfde geldt voor de rol
als participant (onder meer in Drechstedenverband). Daarnaast stelt Berenschot vast dat de organisatie de
laatste jaren “een flinke professionaliseringsslag” heeft gemaakt. Op een
aantal punten scoort de organisatie
meer dan gemiddeld, waaronder automatisering en juridische aangelegenheden. Qua communicatie komt
de gemeente Papendrecht er slechter
van af. Als bestuur scoort de gemeente matig. Volgens Berenschot vooral
omdat er een disbalans is tussen gemeenteraad en college. Berenschot
doet drie aanbevelingen:

Signalen uit
de samenleving
De gemeenteraad van Papendrecht
heeft een nieuw instrument dat dient
als ‘voelspriet’ om te achterhalen wat
er leeft onder bewoners: het Platform
Maatschappelijke Verkenning (PMV).
Iedere fractie heeft hierin een afvaardiging. Het PMV heeft tot doel signalen uit de Papendrechtse gemeen-

schap op te pikken en in te brengen
als agendapunten bij de raad. In
2006 scherpt de raad het profiel van
PMV verder aan, onder meer door de
toegang tot commissie- en/of raadsagenda’s te verbeteren.
Mail het PMV: pmv@papendrecht.nl

dienstverlening.
Het laatste is volgens Berenschot
essentieel om processen te kunnen
verbeteren. De gemeenteraad onderschreef de algemene conclusies van
Berenschot. Zij ziet het verbeteren
van de disbalans als een belangrijk
verbeterpunt voor de nieuwe raad
en het nieuwe college in 2006. Datzelfde geldt voor het verbeteren van
de externe focus van het bestuur. Het
college verzocht de organisatie begin
2006 met verbeterpunten te komen
om de externe focus van de ambtelijke organisatie vorm te geven.

Drie leden platform maatschappelijke verkenning in gesprek met bewoners: Margreet
den Hartog (PvdA), Wilco Scheurwater (CU) en voorzitter René van Engelen (GL).

Kerk en samenleving
Wie praat over een samenleving met
samenhang, komt ook bij de kerken
uit die daarin een belangrijke rol
spelen. De Papendrechtse kerkelijke
samenleving had een druk jaar. Zo
was er het jubileum van de R.K. Kerk
waaraan speciaal een eucharistieviering, in bijzijn van de bisschop van
Rotterdam, was gewijd. Was er de bevestiging en intrede van ds. Annette
Driebergen bij de Gereformeerde kerk

Morgenster, de intrede van predikant
ds. Teeuw bij de Hervormde kerk en
de verbintenis van ds. Labooy aan
de Hervormde deelgemeente Bethlehemkerk. Bij allen, maar ook bij de
start van het nieuwe kerkelijke seizoen met het thema ‘wat bezielt jou’
in de Morgensterkerk / Bethlehemkerk was de burgemeester aanwezig
en leverde zijn bijdrage.
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VEILIGHEID

Veiligheidscijfers
schetsen positief beeld
onderwerp

2004

2005

verschil

621

514

- 17,2 %

uit woning

67

60

- 10,5 %

uit bedrijf

69

62

- 10,1 %

diefstal (totaal)

uit motorvoertuigen

283

140

- 50,5 %

van motorvoertuigen

48

19

- 60,4 %

fietsen

140

206

+ 47,1 %

bromfietsen

10

27

+ 170 %

beroving

4

0

- 100 %

132

118

- 10,6 %

mishandeling

71

76

+7%

bedreiging

53

36

- 32,1 %

openlijk geweld

8

6

- 25 %

geweld (totaal)

overlast (totaal)

514

809

+ 57,4 %

algemeen

320

503

+ 57,2 %

door jeugd

194

306

+ 57.7 %

vernieling

283

264

- 6,7 %

verkeersongevallen

422

388

- 8,1 %

materiële schade

368

342

- 7,1 %

met letsel

54

46

- 14,8 %

met dodelijke afloop

0

1

+ 100 %

Een forse afname in het totaal aantal diefstallen, geweld en vernielingen alsmede minder verkeersongevallen. Zo blijkt uit de cijfers
van aangiften gedaan bij de politie. Dat positieve beeld kent twee
uitzonderingen: een forse stijging in diefstal van (brom)fietsen en
een toenemende mate van overlast, vooral ook door jongeren.
Een overall afname van bijna 16% op
alle onderwerpen die met veiligheid
te maken hebben, mag er zijn. Minder diefstal uit woningen (- 10,5%);
veel minder uit of van voertuigen
(- 50,5%); geen berovingen; minder
vernielingen (- 6,7%); minder bedreigingen (- 32%); minder verkeersongevallen (- 8%). Dat is zonder meer
een positief beeld. Daar tegenover
staat een aantal zaken die in 2006
De schade aan onderwijsinstellingen is in 2005 gehalveerd ten opzichte van 2004. In twee jaar tijd is
het zelfs met ruim 80% afgenomen.
Daarmee heeft de samenleving zich
ruim 200.000 euro aan onnodige
kosten uitgespaard. Strenger optreden en het oppakken van de verantwoordelijke vandalen vormen de
basis voor het succes.

om aandacht vragen. Bijvoorbeeld
de forse toename in diefstal van fietsen en bromfietsen: van 150 in 2004
naar 233 in 2005. Nog meer geldt dat
voor overlast. Waren er in 2004 514
meldingen, in 2005 zijn dat er 809.
Ruim twee per dag. Ook opvallend is
het aandeel van jeugd hierin. In 2004
betrof ruim een op de drie meldingen
overlast door jongeren (dit stijgt iets
in 2005).
Schade aan scholen gehalveerd
schadesoort

2002

2003

2004

2005

glas

60.427

42.408

33.781

32.141

inbraak

13.088

137.445

14.530

4905

44.071

73.992

22.436

18.413

117.586

253.845

70.747

45.459

overig
totaal

Het Meldpunt Papendrecht onder
werkt
een ramp
Bij het meldpunt Veiligheid, leefbaarheid en onderhoud kwamen
1799 meldingen in 2005 binnen. Ruim 93% kreeg een snelle en
adequate afhandeling. Op deze wijze groeit het meldpunt uit tot
een probaat middel om te waken over de leefbaarheid van de samenleving.

Bij het meldpunt veiligheid, leefbaarheid en onderhoud komt een melding binnen.

Het Meldpunt ging in 2004 van start
en onderging in 2005 een verdere
professionaliseringsslag. Zo verloopt
de afhandeling van meldingen sinds
2005 geautomatiseerd, hetgeen een
grotere snelheid van optreden mogelijk maakt.
Van de op één na 1800 meldingen
heeft het overgrote deel betrekking
op op het schoon en heel houden van
de openbare ruimte. De top drie is
wegen en verharding, groen en afval
in milieu. Het wekelijks publiceren van
het telefoonnummer in het Papendrechts Nieuwsblad sorteerde effect:

60 % van de meldingen geschiedt telefonisch. Inmiddels weten zo’n 150
bewoners per maand het meldpunt
te vinden. Over het algemeen is men
tevreden over de afwikkeling van de
melding, hoewel de terugkoppeling
naar de melder nog beter kan. Door
de wijkgerichte aanpak van het onderhoud van de openbare ruimte per
1 januari 2006, waarbij elke wijk zijn
eigen onderhoudsteam heeft, is de
verwachting dat de reactie op meldingen over onderhoud in de wijk
nog sneller zo verlopen.

Iedereen kent het beeld van het televisieprogramma dat nabootsing van een ramp tot onderwerp heeft.
In de hektiek van zo’n gebeurtenis kan er veel misgaan. De gemeente Papendrecht heeft in de loop van
2005 vele maatregelen genomen die juist dát dienen te voorkomen.
Het college van burgemeester en
wethouders stelde op 28 juni het
nieuwe rampenplan vast. Eind december beoordeelde de provincie
Zuid-Holland, die toezichthouder is,
het Papendrechtse plan positief: het
voldoet aan wettelijke eisen en is
prima op orde. Eind augustus kreeg
Papendrecht aansluiting op de centrale alarmeringscomputer. Dit maakt
het mogelijk snel en eenvoudig via
de computer de rampenstaf bij elkaar
te roepen. Ook is een groot aantal
aanvullende technische voorzieningen geïnstalleerd. Zo is in de kelder
van het gemeentehuis een noodgenerator aanwezig, waardoor het gemeentehuis in geval van calamiteiten
operationeel kan blijven. Tevens kregen de verschillende gemeentelijke
commandocentra een facelift, zodat tijdens een calamiteit of ramp
ook de onderlinge communicatie en
informatie-uitwisseling is gegarandeerd. Toch is dit alles geen reden om
achterover te leunen. Blijvende alertheid is geboden waar het rampen
en calamiteiten betreft. Op 15 juni
vond onverwachts (een ramp komt
immers ook zelden verwacht) een
bestuurlijke oefening plaats. Hierdoor

kende de oefening een wat rommelig
verloop. Dat onderstreepten bij velen de noodzaak van bekendheid én
vaardigheid met het rampenplan. In
2005 vonden daarom verschillende
oefeningen plaats in het kader van

het rampenplan. Deze richtten zich
in eerste instantie op de cruciale personen binnen de rampenbestrijding.
Daarnaast volgden diverse medewerkers een opleiding rampenbestrijding,
ook in regionaal verband.

Check procedures bij bestuurlijke rampoefening.
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VEILIGHEID
Horecacontrole november
Donderdag 24 november vonden in
Papendrecht controles plaats bij vier
horecagelegenheden en een sportvereniging. Gemeente, brandweer,
politie, Voedsel en Waren Autoriteit
en belastingdienst controleerden
gezamenlijk op onder andere vergunningen, brandveiligheid, hygiëne,
naleving van regels voor alcohol-

verstrekking en vluchtwegen. Bij de
controles bleken enkele punten voor
verbetering vatbaar, waaronder de
werking van een vluchtwegaanduiding, ongeoorloofde spelautomaten,
hygiëne, temperatuur van bederfelijke waren en correcte legimitatie. Op
een later tijdstip volgt een check of
verbeteringen zijn uitgevoerd.

Aanpak overlast Alblasserbos

Stichting veiligheid en Toezicht

Rond de zomervakantie was er sprake
van behoorlijke overlast in het Alblasserbos dat dient als ontmoetingsplek
voor homo’s. De politie Papendrecht,
de Gemeentelijk Opsporingsambtenaar en medewerkers van de Stichting
Veiligheid en Toezicht controleerden
intensief, waar nodig werd door de
politie geverbaliseerd. Met succes,
want de overlast verdween grotendeels.

Medewerkers van de stichting veiligheid en toezicht zien toe op de openbare ruimte in Papendrecht waarbij
ze fungeren als ogen en oren van
politie en gemeente. Zij voerden gedurende het hele jaar zogenaamde
‘vakantiecontroles’ uit: zij bekijken of
woningen van vakantievierende Papendrechters niet door ongewenste
gasten bezocht zijn of kunnen worden.

Brandweer kan
Papendrechters uit
hoge gebouwen redden
Bij een ramp en/of brand waar het hoge
gebouwen betreft, kan het lastig zijn
snel en adequaat mensen te redden. De
brandweer Papendrecht beschikt sinds
2005 over een zogenaamd redvoertuig
met een elektrisch/hydraulisch bediende ladder van dertig meter.
Het plan met betrekking tot brandweerzorgnorm voor tankautospuiten en redvoertuigen
dat de gemeenteraad reeds eerder vaststelde,
benadrukte de noodzaak voor de gemeente
Papendrecht tot aanschaf van een redvoertuig. Met het Beleidsplan Brandveiligheid en
Hulpverlening 2002 t/m 2005, stemde zij in
met aanschaf van zo’n voertuig. De brandweer Papendrecht beschikt hierover sinds
maart 2005 en oefende gedurende het jaar
hiermee. De zestien brandweer-chauffeurs
kregen een intensief trainingsprogramma
en oefenden in vrijwel alle wijken van Papendrecht. Bijzondere aandacht was er voor
het werken bij hoge woongebouwen en het
rijden door nauwe straten. Het redvoertuig
van maar liefst 14,2 ton heeft een uitschuifbare ladder tot dertig meter, waterkanon,
verlichtingsset en een brancarddrager op
de top van de ladder voor assistentie GGD
bij liggend vervoer van patiënten uit hoog
gelegen woningen. De bezetting is twee personen. Tevens is het voertuig voorzien van
een tweemans korf van waaruit de de ladder
eveneens is te bedienen.

Brandweer Papendrecht beschikt sinds 2005 over redvoertuig.

repressieve brandweerzorg
uitruk voor brand
uitruk voor hulpverlening
uitruk voor staflid van dienst (piketfunctie)

2002

138

108

143

125

40

35

44

48

61

61

56

60

204

243

233

opkomstpercentage vrijwilligers bij alarm

59,6

69,5

60,4

61,4

79

66

93

82

25%

27%

24%

23%

75

34

50

32

15

10

16

8

2005

2004

2003

2002

klachten over brandgevaarlijke situaties

1

5

6

10

proactief advies (ruimtelijke ontwikkeling)

2

1

4

1

brandpreventieadvies bouwvergunningen

26

12

13

23

brandpreventieadvies evenementen (APV)

66

26

15

26

brandpreventieadvies milieuvergunningen

1

2

3

1

aantal afgegeven vergunningen

13

30

28

31

aantal gecontroleerde vergunningen

51

71

67

74

aantal handhavingsverzoeken

2

2

2

3

preparatieve brandweerzorg

2005

2004

2003

2002

15

15

15

0

aantal brandweeroefeningen (3 per oefenavond)

147

141

153

136

aantal brandkraan/waterwinplaatscontroles

180

430

506

0

2005

2004

2003

2002

0

1

1

1

uitruk officier van dienst Drechtsteden-Noord (piketfunctie)
waarvan in Papendrecht
preventieve brandweerzorg

de campers. De exploitant stapte
naar de rechter om een voorlopige
voorziening aan te vragen tegen de
dwangsom. De voorzieningenrechter
wees deze op 23 augustus af waardoor de som inbaar werd. De gemeente verzocht medio 2005 de
provincie Zuid-Holland die eigenaar
is van de carpoolplaats te bekijken of
de carpoolplaats via een balk ontoegankelijk is te maken voor campers.
Hierop is geen reactie ontvangen.

2003

239

overschrijding opkomsttijden (volgens zorgnorm)

Het College van burgemeester en
wethouders heeft op 29 maart opnieuw de vergunning geweigerd voor
de aanwezigheid van sekscampers op
een carpoolplaats. De GGD schreef
een vernietigend rapport over de hygiëne in de sekscampers. De exploitant kreeg een dwangsom opgelegd.
Door zedenpolitie en de gemeentelijke opsporingsambtenaar werd
vanaf maart 2005 meerdere malen
gecontroleerd op aanwezigheid van

2004

aantal meldingen
aantal automatische brandmeldingen

Aanpak illegale sekscampers

2005

aantal aanvalsplannen/bereikbaarheidskaarten

rampenbestrijding
bestuurlijke oefeningen
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DIENSTVERLENING
Kwaliteit dienstverlening
Gemeentewinkel
Ondanks een toenemend aantal bezoekers van de gemeentewinkel,
weet deze wacht- en transactietijden kort te houden. Bezoekers
zijn dan net zo als in vorige jaren zeer tevreden over de gemeentelijke dienstverlening.
Aantal bezoekers balies gemeentewinkel
2003

2004

2005

burgerzaken

1370

21837

24392

informatieloket

1558

1689

454

zorg en inkomen

5276

6091

6106

bouwen en wonen

239

326

597

28443

29943

31549

totaal

Wachttijden balies gemeentewinkel (minuten)
2003

2004

2005

burgerzaken

4,07

2,95

3,36

zorg en inkomen

6,7

6,7

6,49

Transactietijden balies gemeentewinkel (minuten)

Papendrechters tevreden over gemeentelijke dienstverlening.

2003

2004

2005

burgerzaken

8,12

8,56

5,94

zorg en inkomen

7,5

7,67

6,94

In 2005 steeg het aantal bezoekers
aan de balies van de gemeentewinkel met ruim 5%. In totaal maakten
31549 Papendrechters er gebruik van.
Toch leidde dat nauwelijks tot langere
wachttijden. Bij de balie Burgerzaken
was er een stijging van bijna 14%
naar een nog steeds acceptabele
tijd van ruim drie minuten; bij Zorg
en Inkomen was er zelfs sprake van
een daling van 3%. Bij beide balies
was bovendien een flinke reductie
in transactietijd te zien: respectievelijk 30,6% en 9,5%. Eind 2005 vond
het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek plaats onder bezoekers van
de gemeentewinkel. Van hen vond
98,4% dat ze prima waren geholpen.
Voor ruim 92% van de bezoekers was
dat binnen de vijf minuten. Van de
ondervraagden was 85% tevreden tot
zeer tevreden over de openingstijden.
Het eindoordeel over de dienstverlening kreeg dan ook net zoals in 2004
het cijfer 8,5.

Klanten Sociale Klachten als maat
Zaken tevreden voor dienstverlening
Klanten tonen zich over het algemeen ruim tevreden over de dienstverlening van de gemeentelijke afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ten opzichte van andere gemeenten scoort Papendrecht
bovengemiddeld. In 2005 werd deze klanttevredenheid voor het
eerst onderzocht.
Klanten van de gemeente Papendrecht tonen zich over het algemeen
ruim tevreden over de dienstverlening door de afdeling Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, zo blijkt uit de
gemiddelde score van 7,6. Ook zijn zij
te spreken over de medewerkers. De
meeste ondervraagde klanten ervaren de ‘klantmanagers’ als respectvol,
deskundig en klantgericht. Dat blijkt
uit een onderzoek van adviesbureau
Radar op verzoek van de gemeente.
Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten die soortgelijke enquêtes
hielden, scoort Papendrecht bovengemiddeld.

Het onderzoek laat verder zien dat
klanten van de afdeling Sociale Zaken
en Werkgelegenheid begrip hebben
voor het feit dat er regels zijn en dat
de gemeente die moet controleren.
Zij vinden het makkelijker regels na
te leven als ze die begrijpen. Daarom
heeft de afdeling zich voorgenomen
klanten meer en gerichter voor te
lichten over het waarom van bepaalde regels en welke van toepassing
zijn op individuele klanten. Ten slotte
hebben veel klanten er behoefte aan
te weten wat zij van de gemeente
kunnen verwachten en waar zij de
gemeente op aan mogen spreken.

Bewoners die niet tevreden zijn over de gemeente, kunnen een
klacht indienen. Dat gebeurde in 2005 twaalf maal.
Over het jaar 2005 waren er vijf
klachten meer dan in 2004. Dat lijkt
een forse toename, maar in drie gevallen betrof het één en dezelfde
persoon en hetzelfde dossier. Twee
van de twaalf klachten kwamen bij
de Nationale Ombudsman terecht:
één verwees deze instantie terug
naar de gemeente, één is er nog in
behandeling. Een groot deel van de
klachten betreft baliegerelateerde
onderwerpen (vier) en Sociale Zaken
(vier). In het eerste geval gaat het bijvoorbeeld om verblijfsdocumenten;
in het laatste geval betreft het uitkeringen. Bureau Berenschot (zie elders

in deze krant) vindt dat de gemeente
meer moet meten waar het bijvoorbeeld de afhandeling van klachten en
bezwaarschriften betreft. Het gaat

totaal aantal klachten
gegrond

dan met name om de tijd waarbinnen
dit plaats heeft. De organisatie werkt
hieraan in het verslagjaar 2006.

2004

2005

7

12

2

2

deels gegrond

2

2

ongegrond

3

3

afgedaan na infoverstrekking

1

niet in behandeling genomen

1

nog in behandeling

3
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C O M M U N I C AT I E
Communicatie Instemming,
kan altijd
inbreng of inspraak?
beter
Wat betreft communicatie, was 2005 een hectisch jaar. Dat houdt
nauw verband met de gebeurtenissen in dat jaar, waaronder parkeren in het centrum, het nieuwe winkelcentrum, baggerstort in park
Noordhoekse Wiel en realisatie trapveldje Sleedoornhof. Uit de bestuurskrachtmeting blijkt dat Papendrecht onderdoet voor andere
gemeenten waar het de communicatie betreft.
Communicatie is een breed begrip
met vele aspecten. Het is de wijze
waarop en de mate waarin bewoners
informatie ontvangen; het is de toon
van de brieven die de gemeente verstuurt; het is de mate waarin bewoners hun ideeën kwijt kunnen als het
onderwerpen betreft die hen raken.
Vooral bij onderwerpen waar de gemoederen hoog kunnen oplopen, is
communicatie cruciaal. Papendrecht
had verschillende van deze momenten, waaronder de baggerstort in het
park Noordhoekse Wiel, de realisatie
van het trapveldje Sleedoornhof en
bezuinigingen Peuterspeelzalen. Uit

onderzoek onder 100 bewoners dat
plaatsvond in 2005, bleek dat Papendrechters vinden dat ze in voldoende
informatie krijgen over algemene zaken, maar te weinig over beleid. Hierdoor voelen zij zich ook onvoldoende
erbij betrokken. Ook Berenschot concludeert in de bestuurskrachtmeting
dat de concern- en beleidscommunicatie op een hoger niveau moeten.
Ook bestempelen beide onderzoeken
de website als te basaal en te weinig interactief. De gemeente komt in
2006 overigens met een vernieuwde
website.

Een bewoner kan instemmen met voorgenomen besluiten, maar kan • beeldkwaliteitsplan Polder het
Nieuwland (april)
ook zijn stem laten horen. Het college legde in 2005 het Inspraak• bestemmingsplan Centrum, 1e
procedurebesluit vast die dit mogelijk maakt.

Het Inspraakprocedurebesluit 2005, Ordening (Wro), uitwerkings- en wijgebaseerd op de Inspraakverorde- zigingsplannen ex artikel 11 Wro en
ning, regelt de wijze waarop bewo- bestemmingsplannen of de herzieners inspraakreacties kunnen geven ning daarvan. Voorgenomen gemeenop voorgenomen besluiten. De veror- telijke besluiten liggen twee weken
dening regelt de standaardprocedure ter visie zodat iedere bewoners die
hiervoor. Tegelijkertijd is het mogelijk dat wenst een schriftelijke zienswijze
voor sommige besluiten specifieke in- hierop kan indienen. In 2005 betrof
spraakprocedures vast te leggen. Het dat de volgende onderwerpen:
Inspraakprocedurebesluit 2005 legt • ontwerp bestemmingsplan Rivierspecifieke inspraakprocedures vast
oevers (eind 2004-februari 2005)
voor verkeersbesluiten, besluiten tot • ontwerp uitvoeringsplan 2005 ongroot onderhoud aan wegen en rioderhoud infrastructuur voor Indulering, vrijstellingsbesluiten ex artikel
strieweg richting Havenstraat (ja19 lid 1 en 2 Wet op de Ruimtelijke
nuari)

herziening, inbrengen van bedenkingen (april)
• voorontwerp
bestemmingsplan
Dijkstrook-Middenpolder (december)
• diverse verkeersmaatregelen (hele
jaar)
Geen vorm van officiële inspraak
maar wel nadrukkelijke inbreng werd
gevraagd van de bewoners van de
wijk Middenpolder. Zij konden actief meedenken over de invulling en
uitvoering van het ontwerp van de
speelvoorzieningen in hun wijk.

Insprekers
onderwerp

raadscommissie

insprekers

onderzoeksresultaten varianten theater

ABZ

3

theater/cultuurhuisvariant aan haven

ABZ

5

schadevergoeding ex art. 49 WRO

Ruimte

2

stand van zaken IVVP

Ruimte

1

communicatiemiddel

onderwerp

welstandscriteria en subsidie beeldbepalende panden

Ruimte

1

websites (3)

www.papendrecht.nl

herininrichting watergang Torenmolen

Ruimte

1

www.burgemeesterpapendrecht. nl

aanvraag bouwvergunning Goudenregenstraat

Ruimte

1

www.papendrecht900.nl

aanleg trapveldje

Ruimte

1

sport (4)

buitengebied Alblasserwaard

Ruimte

1

starterslening

collectief Vraagafhankelijk Vervoer

Samenleving

1

wet Werk & Bijstand, klantenmonitor (2)

realisatie Oostpolderhal

Samenleving

1

verzelfstandiging openbaar onderwijs (2)

subsidiëring radio Salsa

Samenleving

1

centrum (4)

uitwerking visie peuterspeelzaalwerk

Samenleving

2

infomap Sociale Zaken

parkeren in centrum

Centrum

1

folder Gemeentelijke belastingen

eerste herziening bestemmingsplan centrum

Centrum

1

Centrumkrant

besluitvormingstraject parkeerregulering

Centrum

1

nieuwsbrieven (13)

folders/infomappen (4)

Intervalfolder
infoavonden, waaronder

totaal

24

uitleg plannen wijkcentrum Middenpolder
informatiemarkt Centrum
trapveldje Sleedoornhof
Daltononderwijs in Papendrecht
presentatie theaterplannen Jachthavengebied
mogelijk extra capaciteit Rijksweg A15

jaarverslagen (2)

algemeen jaarverslag
burgerjaarverslag

gemeentenieuwspagina (40) wekelijks in Papendrechts Nieuwsblad
bewonerscontactavond (12)

elke eerste dinsdag van de maand

Het spreekuur van de burgemeester is één van de mogelijkheden voor bewoners om
in contact te treden met het bestuur.

In 2005 verschenen vier nieuwsbrieven over de vorderingen van het nieuw winkelcentrum.
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