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Motivatie voor agendering: 

In deze brief wordt verwezen naar een oudere brief ("Vitaal Platteland; 

Uitvoeringsbesluit  Dorpsinitiatieven" d.d. 1 juli 2015). Daarin staat de volgende 

passage: 

  

Passend bij onze ambities zullen wij daarom de komende maanden werken aan een 

nieuw voorstel om initiatieven van de Drentse samenleving beter te ondersteunen. ln het 

najaar presenteren wij de nieuwe werkwijze. Het huidige Uitvoeringsbesluit 

Dorpsinitiatieven schorten wij daarmee op en de geplande, tweede tender voor 2015 

komt te vervallen. Het subsidieplafond hebben wij op nul vastgesteld. 

De komende maanden gaan wij nadrukkelijk met maatschappelijke partijen en 

gemeenten in overleg over de wijze waarop de Provincie  Drenthe initiatieven vanuit de 

Drentse samenleving passender kan faciliteren en ondersteunen. Hiervoor gaan wij ook 

graag met u in gesprek. 

  

Er is echter geen nieuw "voorstel" voorgelegd aan PS of een gesprek over de nieuwe 

werkwijze geweest na 1 juli 2015. De Staten zijn pas geïnformeerd over de inhoud van 

de nieuwe werkwijze, na besluitvorming door GS, op 24 februari 2016. 

 

Visie van de fractie 

GroenLinks twijfelt of de gelijkmatige verdeling van het geld er aan bijdraagt dat de 

middelen op de juiste plaats terecht komen. Denk aan gemeenten met groot/klein 

buitengebied of veel/weinig inwoners. Bovendien maken in deze werkwijze projecten 

met een bovenlokale schaal een kleinere kans op financiering. GroenLinks is van mening 

dat PS en GS alsnog nader in gesprek moeten over de nieuwe werkwijze. 

 

Vragen aan de overige fracties: 

Bent u zonder meer akkoord met de werkwijze of deelt u onze mening dat PS en GS 

hierover nader in gesprek moeten? 

 

Vragen aan het college van GS: 

1. Waarom heeft u niet, zoals eerder gemeld, een voorstel voorgelegd om te bespreken 

met PS? 

2. Kunt u de nieuwe werkwijze inhoudelijk toelichten, daarbij ingaand op de 

kanttekeningen vanuit de commissie? 
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Onderwerp: Nieuwe werkwijze ondersteuning dorpsinitiatieven Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Op 17 april2013 is de Kadernotitie Vitaal Platteland vastgesteld. Voor het vitaal

houden van het platteland wordt daarbij ingezet op uitvoering langs twee lijnen: On-

dersteuning initiatieven uit de Drentse samenleving en de Geconcentreerde aanpak in

Zuidoost-Drenthe.

Met onze brief van 1 juli 2015, kenmerk 2713.112015002969, hebben wij u erover geÏn-

formeerd dat wij de bestaande regeling Dorpsinitiatieven anders gaan opzetten. Ons

collegeprogramma stelt dat wij de ondersteuning van dorpsinitiatieven toegankelijker

en laagdrempeliger willen maken, waarbij er geen tendersystematiek meer wordt toe-
gepast. Wij hebben vastgesteld dat de werkwijze rond het Uitvoeringsbesluit Dorps-

initiatieven niet goed aansluit bijde beleving van gemeenten, maatschappelijke par-

tijen en initiatiefnemers. Passend bij deze constatering hebben wijde afgelopen

maanden, in samenwerking met het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling

STAMM, Landschapsbeheer Drenthe en de Brede Overleggroep Kleine Dorpen,

gewerkt aan een nieuwe werkwijze voor het ondersteunen van dorpsinitiatieven in

de Drentse samenleving. Deze werkwijze is tot stand gekomen door te verkennen

hoe andere provincies lokale initiatieven ondersteunen, maar ook door inbreng vanuit
potentiële initiatiefnemers en de Drentse gemeenten. Door hen zijn ook suggesties

gedaan voor verbetering van de manier om lokale initiatieven te ondersteunen.
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De nieuwe werkwijze sluit aan bij de kaders en mogelijkheden voor het ondersteunen
van lokale initiatieven waarover de Drentse gemeenten zelf al beschikken. Onze
werkwijze omvat dat iedere Drentse gemeente tot en met 20lB jaarlijks een budget
van € 50.000,-- ontvangt voor de ondersteuning van lokale initiatieven. Voor de be-
steding van dit budget wordt primair gekeken naar doel, draagvlak en bereidheid om
kennis te delen en naar de instandhouding van een initiatief. Relevante voorwaarden
voor de besteding van dit budget vertalen zich dan ook in:
- de dorpsinitiatieven dragen bijaan het versterken van burgerkracht en verbeteren

van de leefbaarheid in de Drentse dorpen;
- het (resultaat van het) dorpsinitiatief is overdraagbaar naar andere dorpen in

Drenthe;
- initiatiefnemers delen de opgedane kennis en ervaríngen met andere dorpen en

plaatsen deze op de website www.burgerkrachtindrenthe.nl;
- het provinciale deel van de subsidie mag niet gebruikt worden om de exploitatie

van een voorziening te dekken;
- de resultaten van het dorpsinitiatief komen ten goede aan de dorpsgemeenschap.
Verder zal een aanvraag enkel ingediend worden bij de desbetreffende gemeente. De
gemeente toetst of de aanvraag ook passend is bij de provinciale voonvaarden. Twee-
jaarlijks maken gemeenten en provincie de balans op over hoe de middelen inhou-
delijk en financieel besteed zijn. Deze werkwijze verlaagt de administratieve lasten, de
uitvoeríngskosten en de doorlooptijd voor de beoordeling van een aanvraag.

Wijzijn ervan overtuigd dat wij hiermee in de provincie Drenthe, samen met gemeen-
ten en onze inwoners, ideeën en wensen in mooie lokale projecten tot stand kunnen
laten komen. Wijzullen u jaarlijks op de hoogte houden van de dorpsinitiatieven in
Drenthe.

Hoogachtend

Gedeputeerde n van Drenthe,

secretaris voorzitter

wa.coll.
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