
 

 
 
 
 
Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht 
T.a.v. mevrouw mr. drs. A.M.M. (Annemiek) Jetten 
Markt 22 3351 PB Papendrecht  
 
 
Papendrecht dinsdag 5 oktober 2021 
Onderwerp Papendrecht pas 
 Politieke vraag ex artikel 40 Reglement van Orde 
 
 
Geachte mevrouw Jetten, 
 
Op 9 januari 2020 vroegen wij weer aandacht voor de (invoering van de) Papendrecht pas. En op 17 
juni 2021 stelden wij er vragen over tijdens het Vragenkwartier van de Commissie Samenleving. 
 
Op vragen aan het College werd op 6 oktober 2020 (Brief met kenmerk 2020-0112929) geantwoord: 
“In Papendrecht drukken we onder andere met de vrijwilligerspas onze bijzondere waardering uit 
voor de inzet van vrijwilligers. De gemeente Dordrecht verstrekt de Dordtpas aan verschillende 
doelgroepen: vrijwilligers, mantelzorgers en minima. Wij zullen na het proces van de ombuigingen 
onderzoeken of de Dordtpas een mogelijk alternatief is voor de bestaande vrijwilligerspas. We zullen 
hierbij ook bekijken of de Dordtpas mogelijk interessant is voor de waardering van mantelzorgers 
en/of de ondersteuning aan minima.” 
 

 Is het College van plan, in navolging van Dordrecht, een Papendrecht pas in het leven te roepen? 
Wilt u bij de beantwoording de inhoud van mijn column (bijgevoegd in de bijlagen bij deze brief) zo 
veel als mogelijk betrekken? Wij zijn benieuwd naar uw antwoord. 
 
Hoogachtend, 
 
Fractie Onafhankelijk Papendrecht 
Ruud Lammers. 
 
Bijlagen: 
 vragen tijdens het Vragenkwartier van de Commissie Samenleving – Bijlage 1 
 column Gezonde jeugd, gezonde toekomst – Bijlage 2 
 
 
  



 

 
 
 
 
Bijlage 1 
 
Vragenkwartier Papendrechtpas 
Commissie Samenleving 17 juni 2021 
 
Toelichting en vraagstelling: 
De gemeente Dordrecht heeft de Dordtpas ingevoerd. Deze pas is bedoeld voor mensen die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers en kinderen tot 18 jaar. 
Zij komen in aanmerking voor een Dordtpas met tegoed. De aanvraag voor zo’n pas kan eenvoudig 
via de website van de gemeente worden gedaan. 
 
De vraag rijst natuurlijk: moet er in Papendrecht dan ook niet een Papendrechtpas komen? Onze 
fractie heeft  eerder al op 25 januari 2018 aandacht gevraagd voor zo’n pas. We zijn nu ruim drie jaar 
verder en er is nog niks gebeurd. Op 2 juli 2020 zegde het College toe antwoord te geven op een 
nadere vraag met betrekking tot de invoering van de Dordtpas. Het antwoord luidde (brief van 6 
oktober 2020 met kenmerk 2020-0112929) als volgt: “In Papendrecht drukken we onder andere met 
de vrijwilligerspas onze bijzondere waardering uit voor de inzet van vrijwilligers. De gemeente 
Dordrecht verstrekt de Dordtpas aan verschillende doelgroepen: vrijwilligers, mantelzorgers en 
minima. Wij zullen na het proces van de ombuigingen onderzoeken of de Dordtpas een mogelijk 
alternatief is voor de bestaande vrijwilligerspas. We zullen hierbij ook bekijken of de Dordtpas 
mogelijk interessant is voor de waardering van mantelzorgers en/of de ondersteuning aan minima.” 
 
Wij begrepen via berichten uit de samenleving dat de vrijwilligerspas niet meer zal worden 
ondersteund. Onze fractie heeft de volgende vragen: 
 
1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de vrijwilligerspas? Is deze nog geldig? 
2. Is het College al bezig met de voorbereidingen voor de invoering van een Papendrechtpas naar 

voorbeeld van de Dordtpas? 

 zo ja, wanneer krijgt de raad daarover meer informatie? 

 zo nee, waarom niet. Kunt u dat motiveren? 
3. Kan het College aangeven waarom het nu al meer dan drie (3) jaar duurt voordat er duidelijkheid 

komt over de (invoering van de) Papendrechtpas? 
 
Martijn Hardam 
Duo-raadslid. 
  



 

Bijlage 2 
 
Gezonde jeugd, gezonde toekomst 
Stel je eens voor dat iedereen in 2040 lekker in z'n vel zit. Dat we allemaal gezond eten, genoeg 
bewegen en goed slapen. Zo'n gezonde toekomst, dat wil toch iedereen? 
 
Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd. Met kinderen en jongeren die opgroeien in 
een gezonde omgeving. Maar die omgeving is nu helemaal niet zo gezond. Het is vaak moeilijk om de 
juiste keuzes te maken. Daar kunnen we samen iets aan doen. Met iedereen die het verschil wil 
maken: werken aan een gezonde jeugd en voor een gezonde toekomst. Beleid vormgeven en werken 
aan een gezonde omgeving. Samen met gemeenten, bedrijven en organisaties; om vervolgens dat 
beleid in de praktijk te brengen samen met inwoners, ouders en kinderen. 
 
Op de fiets naar school, fruit en water in de sportkantine, gezonde producten in de winkel, lekker 
buitenspelen en uitgerust wakker worden. Als u schoolgaande kinderen hebt dan kent u de brochure 
“Geen rommel in je trommel” waarschijnlijk wel? Ook het tegengaan van alcoholmisbruik door met 
name de jeugd draagt bij aan een gezonder leefstijl. 
 
Uit cijfers blijkt dat alcoholconsumptie onder jongeren hoog is. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de 
gezondheid van deze jongeren maar ook voor de samenleving. Dit blijkt uit de gevolgen van 
overmatig alcoholgebruik onder jongeren, zoals hersenschade, vechtpartijen en vernielingen. Ook 
'comazuipen' komt helaas nog steeds te vaak voor. 
 
De gemeente Papendrecht is op dit terrein actief en neemt deel aan het lokaal Preventieakkoord. 
Vanaf dit jaar wordt hiermee een start gemaakt. Met behulp van een uitvoeringsbudget, de 
financiële middelen komen van het Rijk, begint de gemeente dit najaar met het uitvoeren van de 
doelen en gemaakte afspraken in het lokale preventieakkoord dat doorloopt tot 2023. 
 
Het IJslandse preventiemodel 
Van de grootgebruikers in Europa van drank, drugs en sigaretten gebruikt de IJslandse jeugd nu het 
minst van alle Europese jongeren. Het IJslandse preventiemodel is een aanpak gebaseerd op 
wetenschappelijke inzichten om middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) door jongeren te 
voorkomen. Het model richt zich op het implementeren van lokale interventies die bekende 
risicofactoren voor middelengebruik verminderen en beschermende factoren bij ouders, op scholen 
en in gemeenschappen versterken. Sinds de introductie van deze werkwijze, twintig jaar geleden, is 
het middelengebruik onder IJslandse jeugd sterk gedaald naar het minste gebruik in Europa. 
 
Het is verstandig om te leren van andere landen en gemeenten, die met dezelfde problematiek 
worstelen. Zes Nederlandse gemeenten namen de afgelopen drie jaar deel aan een pilot met het 
IJslandse preventiemodel. Ze implementeerden de veelbelovende IJslandse aanpak om 
middelengebruik onder jongeren tegen te gaan en hun welbevinden te verbeteren. Alle zes de 
gemeenten zijn enthousiast over de IJslandse werkwijze, blijkt uit de eindevaluatie van de pilot.  
 
De zes gemeenten die hebben deelgenomen aan de pilot – Amersfoort, Hardenberg, 
samenwerkingsverband Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden), Súdwest-
Fryslân, Texel en Urk – zijn enthousiast over het IJslandse preventiemodel. 
 
Het model biedt de gemeenten een toegankelijke manier om wetenschap en lokale cijfers als basis te 
stellen voor hun jeugdbeleid. De focus van het model op de beschermende en risicofactoren helpt de 
gemeenten om een lange termijn visie te vormen. Daarnaast zijn de gemeenten te spreken over de 
verbeterde samenwerking met lokale partners. De IJslandse aanpak reikt de gemeenten de 
benodigde handvatten aan om lokale partners te laten meedenken en meewerken aan het 
jeugdbeleid. 
 



 

Alle zes de gemeenten raden andere gemeenten aan om ook ‘op de IJslandse manier’ te gaan 
werken. Interessant dus om als gemeente Papendrecht te kijken naar aanpak en resultaten van het 
IJslands preventiemodel. De resultaten uit de pilot kunnen hierbij ondersteunend werken. 
 
In januari 2018 heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht al de invoering van een 
Papendrechtpas1 voor kinderen bepleit. Het College is daar nog steeds niet aan begonnen. Wat onze 
fractie betreft zouden de positieve ervaringen met het IJslandse model ertoe kunnen leiden dat de 
gemeente Papendrecht voor de jeugd een Papendrechtpas invoert, zodat kinderen in het basis- en 
voortgezet onderwijs, ongeacht het inkomen van hun ouders, aan kwalitatief goede 
vrijetijdsactiviteiten kunnen deelnemen. 
 

Kader bij column over het IJslands preventiemodel 
 
Zinvolle vrijetijdsbesteding 
Om alle kinderen de mogelijkheid te geven deel te nemen aan georganiseerde activiteiten in hun 
vrije tijd, heeft de gemeente Reykjavik een vrijetijdskaart ontwikkeld voor kinderen van 6-18 jaar. Op 
de kaart staat een tegoed (van circa 400 euro per kind) dat kan worden gebruikt om deel te nemen 
aan diverse activiteiten. Alle kinderen ontvangen deze kaart, ongeacht het inkomen van de ouders. 
Het beschikbaar stellen van een geldbedrag voor ieder kind om deel te nemen aan kwalitatief goede 
vrijetijdsactiviteiten ziet men in IJsland als een sterke boodschap richting de ouders over het belang 
van zinvolle en kwalitatieve invulling van de vrije tijd van kinderen. 
 
Bron: Factsheet de IJslandse aanpak van middelengebruik onder jongeren: Kansen van dit 
preventiemodel voor de Nederlandse situatie 

 
Onafhankelijk Papendrecht heeft de gemeente Papendrecht ondertussen alvast aangemeld voor 
deelname aan het IJslandse preventiemodel. 
 
Ruud Lammers 
 
Column voor Papendrecht.net 
maandag 4 oktober 2021 

                                                           
1
 Website https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2020/01/09/op-wil-papendrecht-pas-in-navolging-van-dordt-pas/ 
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