


 

1 

 

 
Uitvoeringsagenda  

krimp en leefbaarheid  

2016 – 2017 

 

  



 

2 

 

1 UITVOERINGSAGENDA KRIMP EN LEEFBAARHEID 2016 - 2017 

 

1.1 Inleiding 
Iedereen doet mee en iedereen doet er toe. Dat is het uitgangspunt voor de visie op leefbaarheid en krimp. Daarin is een vernieuwde koers 

uitgezet om vanuit de provincie, aanvullend op wat andere partners doen, bij te dragen aan leefbaarheid in Drenthe. Kernpunten zijn 

additioneel, op een bovenlokaal schaalniveau en adaptief. Daarmee is een plus gezet op de provinciale kerntaken en integreren de sociale 

beleidstaken met de kerntaken op het fysiek leefomgeving en mobiliteit. Het is een belangrijke brede opgave voor de provincie. Onze bijdrage 

richt zich het meest op het vanuit de verbinding met de regio, stimuleren van vernieuwende initiatieven op het raakvlak van leefbaarheid, 

ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid. Deze uitvoeringsagenda is dus onderdeel van de Visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020 en de Nota 

Sociaal beleid die juni 2016 door Provinciale Staten zijn vastgesteld. In deze uitvoeringsagenda geven wij aan op welke wijze en met welke inzet 

wij in de periode 2016 -2017 samen met onze partners aan de slag gaan om te werken aan de prioritaire thema’s krimp en leefbaarheid. Onze 

rol richt zich op het versterken van initiatieven waar de energie zit, die uitgaan van innovatieve concepten en die inspiratie kunnen bieden voor 

anderen.  

Proces

2016

Juli Augustus September Oktober November December

Duiding rol 
provincie + 
algemene kader-

stell ing inzet (PS)

Afstemming over provinciale rol & inzet met gemeenten + 
completeren uitvoeringsagenda 2016-17. Visie dient als kader 
voor provinciale rol & inzet weergegeven in de 

Vaststellen 
uitvoerings-
agenda 

2016-17 (GS)

Inzet Dynamisch 
Drenthe voor 
Begroting 2017

Begrotings-
behandeling 

Aanscherpen kader(s) m.b.t. rrol(len) en inzet van de provincie 
Drenthe i.k.v. leefbaarheid en sociaal beleid
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De uitvoeringsagenda houden we na 2017 volgens een vaste systematiek ieder jaar tegen het licht. Op basis van nieuwe ontwikkelingen en 

opgaven zullen er projecten afvallen en bijkomen. Daarmee heeft de uitvoeringsagenda een dynamisch karakter: flexibel en interactief. 

De oprichting van het trendbureau is een van de focuspunten in 2017. De systematische monitoring die daardoor mogelijk wordt, gaan wij 

benutten om de maatschappelijke trends te actualiseren en waar nodig onze inzet en de acties daarop aan te passen. 

 

Andere focuspunten voor vooral 2017 zijn de integrale aanpak in Zuidoost-Drenthe, het nieuwe programma Drenthe Beweegt en concrete 

uitwerkingen vanuit het programma Anders Benutten. Die focuspunten zijn ook een goede illustratie van de soort inzet/rol die wij innemen: 

vernieuwende initiatieven (trendbureau), regievoering (programma Drenthe beweegt), inhoudelijke participatie( Zuidoost), samenhang 

vergroten (Anders Benutten).  

 

Dit eerste uitvoeringsprogramma borduurt natuurlijk nog wel voort op de in het verleden ingezette bewegingen, In de loop van 2017 zal meer 
kadering mogelijk zijn naar de gewenste inzet op integrale en vernieuwde initiatieven. In het uitvoeringprogramma is daarom nu al wel de 
richting aangegeven van onze rol en inzet. We zullen vooral de eerste helft van 2017 gebruiken om daarover het gesprek aan te gaan met 
partners en betrokkenen. 
 

Voor de monitoring sluiten wij aan bij de reguliere P&C cyclus. 

Proces

2017

Jan / feb Mrt / apr Mei / jun Jul / aug Sep / okt Nov / dec

Aanscherpen kader(s) 
m.b.t. rol(len) en inzet van 
de provincie i.k.v. leefbaar-

heid en sociaal beleid

Rol & inzet provincie op 
terrein leefbaarheid en 
sociaal bespreken a.d.h.v. 

opgaven die gemeenten 

(mei/juni in VDG)

& stakeholders zien 

Vaststellen 
uitvoerings-
agenda 

2018 - 2019

Financiele inzet 
(waaronder reserve 
VP) rol & inzet DD

Financiele vertaling 
(waaronder reserve 
VP) rol & inzet DD

Vaststellen financien 
DD + informeren PS 
over inzet

Informeren 
PS over inzet 
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De uitvoeringsagenda is tot stand gekomen na brede consultatie van gemeenten en stakeholders. In de bijlage is daarvan een overzicht 
opgenomen. We danken een ieder voor zijn / haar bijdrage. 
 

1.2 Leeswijzer 
Het doel van deze uitvoeringsagenda is om op een overzichtelijke en samenhangende wijze de prioritaire thema’s en deelopgaven uit onze 

visie en nota Sociaal beleid te presenteren. Het uitvoeringsprogramma is in tabelvorm in hoofdstuk 2 uitgewerkt waarin per thema de 

deelopgaven, korte- en lange termijn acties en samenwerkingspartners zijn weergegeven.  

 

Per onderdeel is aangegeven welke rol de provincie kiest. Deze rollen staan beschreven op pag. 16 (tabel bovenaan de pagina) van ‘De Visie op 

leefbaarheid en krimp, Naar een Dynamisch Drenthe’. We blijven in gesprek met gemeenten en stakeholders over de meest effectieve rol die 

we als Provincie per onderdeel innemen.  

 

Zoals in de nota ‘Leefbaarheid en krimp’ staat beschreven zien we de inzet vanuit Dynamisch Drenthe als een plus op onze provinciale 

kerntaken.  

 

Specifieke projecten die meer toelichting nodig hebben zijn beschreven in hoofdstuk 3.  

 

 

1.3 Financiën  
De financiële ruimte staat beschreven in de Visie op krimp en leefbaarheid.  
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2 UITVOERINGSPROGRAMMA 

 

Prioritair thema   Deelopgaven Acties Samenwerkings-

partners  Agenderen middellange 

termijn 

Beleidskader  

2016 – 2020  

Opgave korte termijn 

uitvoeringsagenda  

2016 - 2017 

Integrale aanpak 

krimp en 

leefbaarheid. 

Bundeling van trends, 

ontwikkeling en monitoring 

in een trendbureau 

Drenthe. 

 

 

Initiëren en faciliteren van 

een goed functionerend 

trendbureau op de prioritaire 

thema’s uit Visie op Krimp en 

Leefbaarheid. We voeren in 

2019 een evaluatie uit naar 

het functioneren van het 

trendbureau. 

 

Provinciale rol:  

regisseren, signaleren, 

agenderen, organiseren.  

 

 

Meerjarige opdrachtverlening aan 

CMO STAMM voor het vormen 

van een trendbureau en te 

beginnen met het aanbrengen van 

samenhang tussen de bestaande 

monitors.  

Taken trendbureau die van belang 

zijn voor de Provincie:  

- Monitoring trends en 

ontwikkelingen op de 5 

prioritaire thema’s van 

Dynamisch Drenthe 

- Ontsluiten en 

samenbrengen van deze 

data  

- Waar nodig doen van 

verdiepend onderzoek  

- Burgerpeilingen  

CMO STAMM, 

Gemeenten, GGD, 

Kennisnetwerk Krimp 

Noord-Nederland, 

RUG 
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Prioritair thema   Deelopgaven Acties Samenwerkings-

partners  Agenderen middellange 

termijn 

Beleidskader  

2016 – 2020  

Opgave korte termijn 

uitvoeringsagenda  

2016 - 2017 

- Duiding, dialoog en advies 

Beoogde start trendbureau als 

basisvoorziening per 2017 

Deelnemen aan de werkgroep 

datadelen in de zorg Drenthe.  

CMO STAMM, 

Gemeenten, 

Zorgaanbieders, 

Zorgverzekeraars  

 Beschikken over actuele 

kennis op het gebied van 

leefbaarheid en krimp, waar 

nodig doen van nader 

onderzoek  

 

Provinciale rol:  

regisseren, signaleren, 

agenderen 

 

Faciliteren Kennis Knooppunt 

Krimp Noord-Nederland en 

leerstoel bevolkingsdaling RUG 

benutten. Met partners 

actualiseren van de Kennisagenda 

krimp  

Hanzehogeschool en 

RUG, provincies 

Groningen en 

Friesland 
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Prioritair thema   Deelopgaven Acties Samenwerkings-

partners  Agenderen middellange 

termijn 

Beleidskader  

2016 – 2020  

Opgave korte termijn 

uitvoeringsagenda  

2016 - 2017 

Inspelen op de gevolgen 

van krimp en leefbaarheid. 

Stimuleren dorpsinitiatieven 

om met lokale 

burgerinitiatieven de 

leefbaarheid te verbeteren  

 

Provinciale rol: regisseren, 

signaleren en agenderen  

 

Provinciale bijdrage aan de 

gemeentelijke regelingen € 

600.000 per jaar t/m 2018 uit 

Vitaal Platteland. Per gemeente € 

50.000. 

We beleggen een bijeenkomst 

met gemeenten om de eerste 

resultaten van de regeling te 

bespreken en waar nodig bij te 

stellen.  

Gemeenten en 

burgers, CMO 

STAMM, BOKD, 

Zorgbelang Drenthe, 

Landschapsbeheer 

Drenthe 

  Sociale instellingen de opdracht 

geven om i.s.m. inwoners een 

Kennisplatform burgerkracht in 

stand te houden.  

CMO STAMM, BOKD, 

Zorgbelang Drenthe, 

Landschapsbeheer 

Drenthe 

 Uitvoering 

samenwerkingsagenda krimp 

Oost Drenthe met het Rijk 

om op gestructureerde wijze 

de gevolgen van krimp op te 

vangen.  

Bouwen aan een 

samenwerkingsstructuur met een 

gezamenlijke stuurgroep waarmee 

integraal wordt gewerkt aan de 

opgaven uit zowel de 

krimpagenda Oost als de agenda 

Rijk en gemeenten 

anticipeerregio Oost 

Drenthe en 

stakeholders 

(woningcorporaties, 

onderwijs, 
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Prioritair thema   Deelopgaven Acties Samenwerkings-

partners  Agenderen middellange 

termijn 

Beleidskader  

2016 – 2020  

Opgave korte termijn 

uitvoeringsagenda  

2016 - 2017 

De uitvoering van deze 

agenda combineren met de 

nota Vitaal Platteland 

‘Geconcentreerde aanpak 

voor Zuidoost Drenthe’.  

 

Provinciale rol: 

organisatievermogen  

vitaal platteland Zuidoost 

Drenthe. Thema’s daarbij:  

- wonen en zorg 

- onderwijs & arbeidsmarkt 

-  mobiliteit en 

bereikbaarheid 

bedrijfsleven, 

zorgaanbieders, 

zorgverzekeraars etc). 

Landelijke anticipeer 

en krimp regio’s  

 Ondersteunen van de bestuurlijke 

trekker uit de regio de een rol 

speelt bij het behartigen van de 

lobby richting rijk en andere 

anticipeer en krimpregio’s 

Gemeenten, 

woningcorporaties, 

lobbyist SNN  

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering ambities in de 

programma’s Vitaal platteland/ 

samenwerkingsagenda krimp door 

het faciliteren van projecten. Op 

het gebied van: 

-  wonen en leefbaarheid in kleine 

dorpen  

Gemeenten, 

woningcorporaties, 

onderwijs, 

bedrijfsleven,  
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Prioritair thema   Deelopgaven Acties Samenwerkings-

partners  Agenderen middellange 

termijn 

Beleidskader  

2016 – 2020  

Opgave korte termijn 

uitvoeringsagenda  

2016 - 2017 

- arbeidsmarkt voor jongeren  

- sociaal beleid  

- Onderzoek  

Uitvoering projecten in en door de 

regio  

 Uitvoering LEADER Zuidoost 

Drenthe 

Zie boven.  

Verbonden partijen in 

de LAG 

     

Beschikbare en 

toegankelijke zorg 

Hoofddoel: 

Realiseren van  

een goede 

zorginfrastructuur 

gericht op 

bereikbare, 

kwalitatief goede 

Goed georganiseerd 

zorgaanbod1 en 

vraagbundeling van 

zorgvragers gericht op 

goede zorg. 

Kwaliteit en bereikbaarheid 

van zorgaanbod overeind 

houden 

 

Provinciale rol: stimuleren  

Meting, analyse en monitoring van 

bereikbaarheid, kwaliteit en 

beschikbaarheid door 

trendbureau 

CMO STAMM, 

Zorgbelang Drenthe  

  

In stand houden en uitbouwen 

van een kennisplatform 

burgerkracht/ website 

burgerkracht voor het 

Gemeenten, CMO 

STAMM, BOKD, 

Zorgbelang Drenthe, 

Sport Drenthe, 

                                                      
1
 Zoals ziekenhuis, huisarts, eerste hulp en apotheken. 
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Prioritair thema   Deelopgaven Acties Samenwerkings-

partners  Agenderen middellange 

termijn 

Beleidskader  

2016 – 2020  

Opgave korte termijn 

uitvoeringsagenda  

2016 - 2017 

en betaalbare zorg 

in Drenthe.  

  

ondersteunen en uitwisselen van 

goede praktijkvoorbeelden (met 

ondermeer burgerinitiatieven in 

de zorg, dorpsinitiatieven). 

Succesfactor: burgers weten dit 

platform/ de website goed te 

vinden en benutten.   

burgers  

  Een verkenning van sterke en 

zwakke elementen in drie 

integrale ouderen zorgprojecten 

in Drenthe. 

Doel hiervan is om meer en beter 

zicht te krijgen op die elementen 

die goed werken en minder goed, 

en inzicht in het voldoen aan de 

vraag van de klant en inzicht in 

kosteneffectiviteit. 

Gemeenten, 

Zorgverzekeraar, 

zorgaanbieders  

  Met gemeenten en stakeholders 

zicht krijgen op inhoudelijke en 

procesmatige 

beleidsbelemmeringen tussen de 

verschillende wetten en 

Gemeenten, 

Zorgverzekeraar, 

zorgaanbieders 
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Prioritair thema   Deelopgaven Acties Samenwerkings-

partners  Agenderen middellange 

termijn 

Beleidskader  

2016 – 2020  

Opgave korte termijn 

uitvoeringsagenda  

2016 - 2017 

financieringsstromen (WMO, HLZ 

en ZvW). Waar nodig 

ondersteunen lobby.  

  Met gemeenten en stakeholders 

alert zijn op en waar nodig 

organiseren van lobby t.a.v. het 

behoud van bereikbare 

ziekenhuiszorg voor alle inwoners 

in Drenthe.  

Gemeenten, Treant, 

Zorgaanbieders, 

Zorgverzekeraars  

Opschalen van pilots en 

voorbeelden als 

bovenlokale oplossingen 

voor het realiseren van 

kwalitatief goede, 

bereikbare en betaalbare 

zorg voor iedereen in 

Drenthe. 

Via innovatieve oplossingen 

werken aan kwalitatief goede 

en goed bereikbare 

eerstelijnszorg, zorg op 

afstand en domotica 

 

Provinciale rol: stimuleren  

Pilotproject anderhalvelijns zorg in 

Coevorden om ondermeer 

huisartsenzorg kunnen leveren in 

Coevorden en omgeving als 

voorbeeld voor verdere 

initiatieven in en door de regio.  

Gemeente Coevorden 

en Huisartsengroep 

Coevorden - Dalen 

(HAGRO) 

Geleidelijke invoering van een 

digitaal communicatiesysteem: 

eGPO. Een beveiligde 

webapplicatie waarmee 

aangesloten hulpverleners de hulp 

aan patiënten/cliënten snel en 

eenvoudig kunnen coördineren 

Gemeenten, 

Zorgverzekeraars, 

Huisartsenzorg 

Drenthe (HZD), 

huisartsen.  
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Prioritair thema   Deelopgaven Acties Samenwerkings-

partners  Agenderen middellange 

termijn 

Beleidskader  

2016 – 2020  

Opgave korte termijn 

uitvoeringsagenda  

2016 - 2017 

Organisatie 4e werkconferentie in 

2017 zorglandschap gericht op het 

delen van goede voorbeelden om 

op te schalen in Drenthe.  

Gemeenten, 

Zorgverzekeraars, 

Zorgbelang, CMO 

STAMM, BOKD, 

huisartsen, 

zorgaanbieders 

De wederzijdse inzetbaarheid van 

zorgmedewerkers Duits-Drents 

wordt vergroot middels Interreg 

project Zorgen voor, zorgen dat 

(in nauwe samenhang met de 

Economische koers)  

Duitse partners, 

zorgplein Noord, CMO 

STAMM, 

Noorderpoort, Alfa 

College 

   Faciliteren PR campagne “Drenthe 

hartveilig”.  

Gemeenten, GGD, 

Hartveilig Drenthe, 

UMCG ambulancezorg 

 

 

    

Gezondheid en 

vitaliteit door 

sport en bewegen  

Hoofddoel: 

Sport als katalysator om 

jongeren een gezonde 

leefstijl en gewicht te 

geven. 

Met gemeenten en 

stakeholders opstarten 

programma Drenthe 

Beweegt 2.0 voor de periode 

Afspraak SportDrenthe over een 

efficiënte eh effectieve uitvoering 

van het programma Drenthe 

Beweegt  

SportDrenthe, 

provincie, gemeenten 

en sportorganisaties. 
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Prioritair thema   Deelopgaven Acties Samenwerkings-

partners  Agenderen middellange 

termijn 

Beleidskader  

2016 – 2020  

Opgave korte termijn 

uitvoeringsagenda  

2016 - 2017 

activering door 

sportactiviteiten 

gericht op 

vitalisering en 

gezondheid. 

Sport om jongeren en 

ouderen sociaal te 

activeren. 

2017 – 2020 gekoppeld aan 

maatschappelijke trends- en 

ontwikkelingen. 

 

Initiëren projecten vanuit 

Drenthe Beweegt 2.0 binnen 

de deelprogramma’s  

- Gezonde leefstijl  

- Iedereen Doet mee  

- Actieve beleving 

 

Provinciale rol: 

organisatievermogen, 

stimuleren  

Ontwikkeling Digitaal systeem 

Sportwijzer is ontwikkeld voor 

Drenthe 

SportDrenthe, 

gemeenten, 

sportorganisaties 

  

Verbeteren van het 

bovenlokaal aanbod en de 

bereikbaarheid van 

aangepaste 

sportmogelijkheden.  

 

Het aanbod voor aangepast 

sporten wordt in kaart gebracht 

en wordt (boven) regionaal 

toegankelijk gemaakt 

SportDrenthe, Drents 

Bureau Aangepast 

Sporten (DREBAS)  

Afspraak in kader van programma 

Drenthe Beweegt en uitvoering 

concept Gezonde dorpen 

aansluitend bij de kansen voor de 

Veenkoloniën.  

Drenthe Beweegt, 

Kansen voor de 

Veenkoloniën, 

HANNN, BOKD, CMO 

STAMM, Sport 

Drenthe  

    Initiëren en ondersteunen van 

projecten POD Sport zijn 

beschikbaar in iedere Drentse 

Gemeente. Gemeenten voeren de 

werkwijze structureel in per 2017  

 

Drenthe Beweegt, 

gemeenten, Tinten 

welzijnsgroep en 

andere stakeholders,  
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Prioritair thema   Deelopgaven Acties Samenwerkings-

partners  Agenderen middellange 

termijn 

Beleidskader  

2016 – 2020  

Opgave korte termijn 

uitvoeringsagenda  

2016 - 2017 

Van de eerste fase projecten POD 

Sport zijn monitoringsgegevens 

beschikbaar (Verweij-Jonker 

instituut) en gedeeld met partners  

 

 

   “Project Alleen jij bepaalt” voor 

risico jeugd en hun broertjes en 

zusjes beschikbaar voor 45 

jongeren in Hoogeveen, Emmen 

en Assen 

Drenthe Beweegt, 

ministerie van 

Veiligheid & Justitie, 

Gemeenten Emmen, 

Assen en Hoogeveen, 

Tinten  

 Iedereen kan meedoen bij 

sport en beweging  

 

 

Faciliteren verdere invoering van 

het succesvolle project ‘Sport jij 

ook?’ uit Hoogeveen waardoor er 

meer geld ingezet kan worden via 

het jeugdsport en cultuur fonds.  

Sport Drenthe, 

Gemeente 

Hoogeveen, VWS, 

Jeugdsport- en 

cultuurfonds  

 

 

 

    



 

15 

 

Prioritair thema   Deelopgaven Acties Samenwerkings-

partners  Agenderen middellange 

termijn 

Beleidskader  

2016 – 2020  

Opgave korte termijn 

uitvoeringsagenda  

2016 - 2017 

Onderwijs-

kwaliteit en 

toegang 

arbeidsmarkt. 

Hoofddoel: 

kwaliteits-

verbetering 

onderwijs gericht 

op toegang 

arbeidsmarkt en 

tijdig anticiperen 

op krimp in het 

onderwijs.  

Verbeteren van de 

onderwijskwaliteit gericht 

op de toegang tot de 

arbeidsmarkt. 

Het bieden van kansen aan 

jongeren in Zuidoost 

Drenthe.  

 

Provinciale rol: stimuleren  

Stimuleren van projecten in 

gemeenten in Zuidoost Drenthe in 

het kader van vitaal platteland in 

samenhang met Arbeidsmarkt en 

Cultuur 

Gemeenten, 

onderwijsinstellingen 

en werkgevers 

Het bieden van een 

inspirerend, veilig en 

stimulerend opvoed klimaat 

aan kinderen in Drenthe. 

 

 

 

 

 

 

Provinciale rol: stimuleren  

Op vraag vanuit het onderwijs en 

gemeenten stimuleren van 

programma’s als Positive Behavior 

Support (PBS), Positive Action en 

“Vroeg erbij” in het onderwijs 

Onderwijsinstellingen, 

gemeenten, 

zorgaanbieders 

Met gemeenten en Stichtingen 

leergeld nagaan waar geen of 

onvoldoende adequate regelingen 

zijn voor deelname van kinderen 

aan binnen- en buitenschoolse 

activiteiten. Daar waar nodig met 

partners zoeken naar ‘op maat’ 

Gemeenten, Stichting 

Leergeld, 

jeugdsportfonds, 

jeugdcultuurfonds 
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Prioritair thema   Deelopgaven Acties Samenwerkings-

partners  Agenderen middellange 

termijn 

Beleidskader  

2016 – 2020  

Opgave korte termijn 

uitvoeringsagenda  

2016 - 2017 

oplossingen.2 

Uitvoeren van het Drentse 

excellentietraject gericht op 

een brede 

kwaliteitsverbetering  

 

Provinciale rol: stimuleren  

10 nieuwe scholen doen mee aan 

het 2e excellentietraject. De eerste 

groep scholen blijven hun goede 

praktijk uitwisselen 

Onderwijsinstellingen, 

coördinator Drentse 

onderwijskwaliteit 

 Middels het inzetten van de 

Onderwijsmonitor nader 

onderzoek doen naar 

schoolcarrière van Drentse 

leerlingen die vaak onder hun 

niveau vervolgopleidingen 

kiezen  

 

Provinciale rol: Stimuleren  

Faciliteren van nader onderzoek 

fase 1 en 2 (analyseren data DUO). 

Samen met gemeenten (VDG) 

uitvoeren onderzoek in:  

Fase 3: oudergesprekken 

Fase 4: verdiepende gesprekken 

met leerkrachten  

CMO STAMM, 

Onderwijsmonitor, 

regiegroep 

Onderwijskwaliteit   

Inspelen op de gevolgen Mobiliteit in het primair Een krachtig project hiertoe is Stenden, PO en VO 

                                                      
2 Mede als uitvoering van motie M 2016-20 “Drenthe actief tegen armoede” 
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Prioritair thema   Deelopgaven Acties Samenwerkings-

partners  Agenderen middellange 

termijn 

Beleidskader  

2016 – 2020  

Opgave korte termijn 

uitvoeringsagenda  

2016 - 2017 

van krimp voor de 

onderwijskwaliteit. 

onderwijs is verbeteren.  

 

Provinciale rol: stimuleren  

 

 

VierSlagleren dat we samen met 

Pabo Stenden onder de aandacht 

van het Po en Vo in Drenthe 

hebben gebracht. Plannen maken 

voor een vervolg in 2017 

onderwijsbesturen, 

OC&W 

Opstellen spreidingsplannen  

 

Provinciale rol: stimuleren  

Via het trendbureau en de 

onderwijsmonitor is actueel in 

kaart waar scholen in de 

problemen kunnen komen. De 

vanuit de stuurgroep Onderwijs en 

Krimp aangestelde 

procesbegeleiders krimp 

informeren onderwijsbesturen (po 

en vo) en gemeenten over de 

gevolgen van krimp voor hun 

scholen/ Gemeente.  

 

Drentse Vo en Mbo 

instellingen, 

Gemeenten, 

stuurgroep Onderwijs 

& krimp, 

procesbegeleiders 

krimp   

 

 

 

 

 

Drentse Vo en Mbo 

instellingen mede als 

onderdeel van het 

Bijeenkomst initiëren van 

bestuurders Vo en Mbo scholen in 

Drenthe organiseren zodat ze 
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Prioritair thema   Deelopgaven Acties Samenwerkings-

partners  Agenderen middellange 

termijn 

Beleidskader  

2016 – 2020  

Opgave korte termijn 

uitvoeringsagenda  

2016 - 2017 

samen een strategische agenda 

kunnen opstellen waarbinnen ze 

kunnen anticiperen op de 

gevolgen van krimp 

uitvoeringsprogramm

a Arbeidsmarkt en 

Onderwijs  

 

Het verminderen van 

laaggeletterdheid. 

 

Behalen van een 

startkwalificatie voor de 

arbeidsmarkt. 

 

Provinciale rol: stimuleren  

Afspraken en financiering 

Bondgenootschap voor een 

geletterd Drenthe met inbreng 

van Biblionet Drenthe (opgave in 

cultuuragenda) 

Gemeenten, Stichting 

lezen en schrijven, 

Biblionet, Onderwijs, 

ondernemers 

 

 

    

Kwaliteit 

leefgebieden  

Hoofddoel: 

kwaliteit van 

woon- en 

leefgebieden op 

peil houden 

 

Aanpak van 

herstructurering van 

vastgoed. 

Kwaliteit voor stad en dorp. 

Zorgen voor samenhang met 

de uitvoering van het 

herstructureringsfonds 

ruimtelijke kwaliteit, de 

retailagenda en het 

binnenstadfonds  

 

Provinciale rol: coördineren, 

Uitwerken herstructureringsfonds 

ruimtelijke kwaliteit in samenhang  

Gemeenten, 

corporaties, vastgoed-

ontwikkelaars, BOKD 
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Prioritair thema   Deelopgaven Acties Samenwerkings-

partners  Agenderen middellange 

termijn 

Beleidskader  

2016 – 2020  

Opgave korte termijn 

uitvoeringsagenda  

2016 - 2017 

stimuleren  

   Aansluiten bij ambities projecten 

Energiearmoede en de 

verduurzaming van de Drentse 

woningmark 

 

Gemeenten, Stichting 

energiebank 

Nederland, 

woningcorporaties  

 Actualiseren regionale 

woonvisies en herijken van 

de rol van de provincie 

hierin 

In woonvisies relatie leggen 

met sociale opgaven, zodat 

woningbouw aansluit op en 

ondersteunend is aan het 

gevoerde sociale beleid 

 

Provinciale rol: coördineren  

Woonvisies beter laten aansluiten 

op de omgevingsvisie en 

aanscherping van de 

uitgangspunten (en de provinciale 

rol) ten aanzien van de regionale 

woonvisies 

Gemeenten, 

corporaties, vastgoed-

ontwikkelaars 

     

Bereikbare 

bovenlokale 

voorzieningen  

Hoofddoel: 

bereikbaar houden 

van bovenlokale 

voorzieningen 

Inspelen op de gevolgen 

van demografische krimp 

voor de bereikbaarheid van 

bovenlokale voorzieningen. 

 

 Participeren in het MIRT 

onderzoek “Anders benutten”, 

met uitvoering van projecten als: 

- Sociale HUBS in Drenthe  

- Zorginitiatief Coevorden/ 

Dalen  

- Leerlingenvervoer Borger-

Provincies Groningen, 

Friesland, gemeenten, 

OV-bureau 
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Prioritair thema   Deelopgaven Acties Samenwerkings-

partners  Agenderen middellange 

termijn 

Beleidskader  

2016 – 2020  

Opgave korte termijn 

uitvoeringsagenda  

2016 - 2017 

voor alle inwoners Odoorn 

 

Realiseren van een Drenthe 

dekkend netwerk voor 

snelle digitale 

bereikbaarheid 

(breedband). 

Aanpak Breedband:  

In het voorjaar van 2019 is in 

geheel Drenthe breedband 

beschikbaar dat minimaal 

voldoet aan de Europese 

norm voor Next Generation 

Access, zodat optimaal 

gebruik kan worden gemaakt 

van de innovaties die via 

breedband beschikbaar zijn 

en komen. Daarmee wordt 

een digitale tweedeling 

voorkomen en de economie 

en leefbaarheid op het 

platteland versterkt. 

 

Provinciale rol: coördineren, 

stimuleren  

Proces van burgerinitiatieven dat 

voor Breedband is opgestart ook 

benutten om burgerinitiatieven in 

sociaal domein te ontplooien 

Gemeenten, 

initiatiefnemers, 

BOKD 



 

21 

 

 

3 TOELICHTING PROJECTEN UITVOERINGSAGENDA KORTE TERMIJN 

 

3.1 Kennis Knooppunt Krimp Noord Nederland en leerstoel bevolkingsdaling 
In 2010 is vanuit de 3 Noordelijke provincies de opdracht gegeven aan de RUG en Hanzehogeschool om een georganiseerd kennisnetwerk dat 

gespecialiseerd is in bevolkingsdaling in Noord-Nederland op te richten. Een netwerk van en voor de drie Noordelijke provincies, gericht op 

kennisdeling en bedoeld om waar nodig deze kennis te vergroten en te verdiepen. 

 

De aansturing van het KKNN is door middel van een programma met een looptijd van 4/5 jaar. Dit wordt jaarlijks uitgewerkt in een plan van 

aanpak dat door een Stuurgroep wordt vastgesteld. In dit plan van aanpak staan de activiteiten voor dat jaar. De stuurgroep omvat bestuurders 

van de Hanzehogeschool en de RUG. De Noordelijke provincies zijn (jaarlijks roulerend) vertegenwoordigd door 1 gedeputeerde.  

 

Betaling gebeurt vanuit Vitaal Platteland. De kosten voor instandhouding van het KKNNN en de leerstoel zijn € 37.500 per jaar. 

 

3.2 Kennisplatform burgerkracht 
We hebben CMO STAMM gevraagd om het Kennisplatform Burgerkracht uit te bouwen in samenwerking met BOKD, Zorgbelang Drenthe en 

Landschapsbeheer Drenthe. Drentse inwoners met ideeën en energie worden nadrukkelijk uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het 

kennisplatform.  

 

Het Kennisplatform Burgerkracht is een interactief platform van inwoners, maatschappelijke organisaties en overheden waarin ideeën, 

inspirerende voorbeelden en kennis samenkomen. De Drenten kunnen trots zijn op hun platform. Hier presenteren bewoners zich, leren zij van 

andere initiatieven en kunnen zo inspiratie opdoen. Bovendien beschikt het platform over veel kennis, praktische tips en een agenda met alles 

wat er te doen is in Drenthe. Vitaal platteland en LEADER Zuidoost Drenthe brengen eigen informatiepagina’s in. Het platform daagt bewoners 
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en overheden uit, onder andere via Twitter en Facebook, om aan de slag te gaan met burgerkracht3. CMO STAMM ondersteunt pilots samen 

met partners van het kennisplatform. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:  

- Initiatieven en ideeën die van onderop ontstaan dienen zoveel mogelijk eerst en vooral zonder de betrokkenheid van de overheid 

vormgegeven te worden. Dat begint in de eerste plaats al bij de financiering. Een project dat niet afhankelijk is van 

overheidsfinanciering heeft zijn handen vrij om ook zonder de randvoorwaarden van die overheid te werk te gaan. Dat bevordert de 

creativiteit; 

- Niet het wiel opnieuw uitvinden. Er gebeurt al heel veel in Nederland, goede kans dat een goed idee of een vergelijkbaar plan elders 

ook is komen boven drijven. 

 

3.3 Uitvoering krimpagenda Zuidoost Drenthe 
Vier gemeenten in Oost Drenthe zijn door het rijk benoemd als anticipeerregio krimp. In de afgelopen jaren is het vraagstuk krimp 

geagendeerd, zijn er experimenten uitgevoerd en is er onderzoek gedaan. In nauwe samenhang met vitaal platteland zuidoost is er een 

samenwerkingsagenda opgesteld met het rijk4. De ondersteuning van het Rijk sluit aan bij de behoeften van de regio. De thema’s in deze 

samenwerkingsagenda zijn mede gebaseerd op de provinciale inzet vanuit Vitaal Platteland. Deze opgaven liggen op de volgende terreinen: 

wonen en leefomgeving, arbeidsmarkt en onderwijs, mobiliteit en bereikbaarheid en burgerkracht. 

 

De komende periode werkt de anticipeerregio aan: 

- Het opzetten van een effectieve organisatiestructuur: Het vraagstuk van demografische ontwikkelingen vraagt om een gezamenlijke 

aanpak van gemeenten, provincie, Rijksoverheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners. Om te kunnen komen tot een 

gezamenlijke aanpak is het nodig dat partijen overeenstemming bereiken over de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. 

Vooral omdat de maatregelen op verschillende schaalniveaus op elkaar ingrijpen en omdat de demografische ontwikkelingen vele 

beleidsterreinen raken, is een gezamenlijke, samenhangende aanpak over meerdere bestuurslagen van belang. 

Er ligt een concreet voorstel om de ambtelijke-en bestuurlijke organisatie van de anticipeerregio samen te voegen met de organisatie 

Vitaal platteland Zuidoost Drenthe, dat na bestuurlijke instemming per 2017 geeffectueerd wordt.  

                                                      
3 Uit het Jaarplan Drenthe van CMO STAMM 2016.  
4 Samenwerkingsagenda Rijk en Oost-Drenthe 2015-2019 
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- Een visie op het benodigde voorzieningenniveau in relatie tot de bereikbaarheid. Door de toegenomen mobiliteit, schaalvergrotingen en 

ICT-toepassingen is de bereikbaarheid van voorzieningen belangrijker dan lokale beschikbaarheid. Als lokale voorzieningen ontbreken of 

verdwijnen, komen de voorzieningen op het regionale niveau ervoor in de plaats en dit levert over het algemeen voor weinig bewoners 

onoverkomelijke problemen op. Een veelomvattend voorzieningenpeil lijkt dus op voorhand niet noodzakelijk voor de waardering van 

een positieve leefbaarheid. Van belang is dat voorzieningen, indien deze elders gelegen zijn dan in de eigen kern, bereikbaar zijn. Niet 

het behoud, maar de kwaliteit en bereikbaarheid van voorzieningen is hierbij het uitgangspunt. Een uitzondering hierbij zijn 

ontmoetingsplekken in dorpen (zoals dorpshuizen).  

- Het versterken van een prettig woon en leefklimaat. Door de vergrijzing is er straks een overschot aan eengezinswoningen en een 

tekort aan levensloopbestendig woningen en specifieke vormen van ouderenhuisvesting. De zorgvraag van ouderen zal verder 

toenemen. Dat vraagt om soms ingrijpende aanpassingen van hun woning. Verder is de kwaliteit van de huidige woningvoorraad in de 

regio sterk wisselend. De woningmarkt in Zuidoost Drenthe is ontspannen. In de Veenkoloniën is al sprake van vraaguitval en dan vooral 

aan de onderkant van de particuliere woningvoorraad. Dit levert risico’s op als verschraling van het aanzicht van de karakteristieke 

veendorpen door achterstallig onderhoud en leegstand. Temeer omdat de verdiencapaciteit voor het wonen in onze regio de laatste 

jaren steeds meer onder druk staat. Ook de corporaties moeten – door veranderende wet- en regelgeving –scherp prioriteren en 

noodzakelijke investeringen in woonkwaliteit tenminste temporiseren. 

 

3.4 Vitaal Platteland Zuidoost Drenthe  
In de, gezamenlijk door gemeenten en provincie opgestelde nota ‘Samen werken aan vitaal platteland’, een geconcentreerde aanpak voor 

Zuidoost Drenthe 2014-2020, hebben we onze gezamenlijk beleid vastgelegd. De nota is opgesteld na een motie van Provinciale Staten die 

extra middelen voor de regio had vrijgemaakt. De nota is inmiddels onderdeel van Dynamisch Drenthe en de organisatie wordt zoals hierboven 

vermeld samengevoegd met de anticipeerregio krimp Oost Drenthe.  

 

In de nota is financiële ruimte voor een aantal thema’s:  

A. Arbeidsmarkt, mobiliteit en bereikbaarheid en wonen en leefomgeving  

B. Recreatie en Toerisme  

C. Onderzoeksbudget  
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In 2014 en 2015 is vooral gewerkt aan onderdeel –B-, waarbij met het toekennen van geld voor Borger-centrum, streekeigen ondernemen en 

verschillende onderdelen van de Veenvaart het budget is opgebruikt. Dit onderdeel kan dan ook als afgerond worden beschouwd. 

 

In 2016 is begonnen met de voorbereiding van projecten die onder onderdeel –A- vallen. Ambtelijke werkgroepen hebben samen met 

relevante stakeholders projecten ontwikkeld voor de thema’s: 

 

- Arbeidsmarkt/ onderwijs 

Aktielijn 1: Extra inzet op kwetsbare jongeren 

Aktielijn 2: Snelle scholing en aanvullende werkervaring  

Aktielijn 3: Extra passende werkplekken en begeleiding  

De projecten worden uitgevoerd door de arbeidsmarktregio Drenthe. Voortgang wordt gemonitord en uitvoerring wordt waar nodig bijgesteld.  

 

- Wonen en leefomgeving 

De Gemeente Emmen heeft een bijdrage gevraagd voor de uitvoering fase 2 van het inrichtingsproject Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Vaart ZZ 

tussen Wijkstraat en Van Goghbrug. Dit project is het resultaat van een initiatief uit de lokale samenleving, in de realisering getrokken door de 

projectgroep Bruisend Centrum Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Dit project past binnen de ambitie vanuit Vitaal platteland om in iedere 

gemeente in zuidoost Drenthe de vitalisering van zogenaamde bovenlokale kernen te stimuleren. Het kenmerk van bovenlokale kernen in de 

gemeenten zit vooral in de functie die deze kernen hebben voor het omliggende gebied nu dan wel (beoogd) in de toekomst. 

 

Afspraak in Vitaal Platteland is dat gemeenten en/ of stakeholders de bijdrage vanuit de Provincie voorzien van 50% cofinanciering.  

 

3.5 Uitvoering Leader Zuidoost Drenthe  
Oktober 2015 is de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) Zuidoost-Drenthe gepresenteerd onder de naam “Aanpakken: Bouwen op lokale 

kracht”5. De LOS is het startpunt voor een nieuwe LEADER-periode voor de regio Zuidoost-Drenthe voor de periode 2015-2022.  

Deze Lokale Ontwikkelingsstrategie is tot stand gekomen op basis van een interactief proces 

                                                      
5 Vastgesteld door PS , oktober 2015 
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onder regie van de Lokale Actie Groep (LAG) met burgers en ondernemers in de regio Zuidoost-Drenthe. Dit in nauwe samenspraak met de vier 

betrokken gemeenten, Emmen, Coevorden, Aa & Hunze en Borger-Odoorn en de provincie Drenthe. Daarbij kon gebruik gemaakt worden van 

een actief streeknetwerk. Hieruit vloeide ook de samenstelling van de Lokale AG voort. Een professionele, daadkrachtige actiegroep, die sinds 

november de volledige leiding heeft over het proces. 
 

De focus van de strategie ligt op een duurzame versterking van de sociaaleconomische structuur van het platteland, en meer specifiek de 

bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede door behoud en vergroting van de werkgelegenheid. Daarnaast zetten we in op de 

versterking van sociale cohesie en lokale samenwerking, omdat wij geloven dat bewoners met elkaar het beste in staat zijn om de leefbaarheid 

van de regio te borgen. De lokale ontwikkelingsstrategie draagt bij aan de volgende indicatieve thema’s uit de maatregelfiche: 

- (Toekomstige) bevolkingskrimp (overkoepelend thema); 

- Sociale cohesie; 

- Economische impuls. 

Initiatieven zullen gericht zijn op deze drie uitgangspunten, dit geeft focus, maar ook voldoende bewegingsruimte. 

 

Op basis van de SWOT heeft de LAG voor vijf speerpunten  om nader richting te geven binnen de drie bovengenoemde thema’s: 

1. Versterken lokale samenwerking 

2. Versterken van de toeristische sector 

3. Versterking en innovatie van het MKB, banenmotor in Zuidoost-Drenthe 

4. Optimaliseren van (digitale) bereikbaarheid 

5. Versterking van woon- en leefomgeving. 

 

3.6 EGPO 
Een beveiligde webapplicatie waarmee aangesloten hulpverleners de hulp aan patiënten/cliënten snel en eenvoudig kunnen coördineren. 

 

3.7 Opschaling initiatieven zorg 
Er zijn veel kleinschalige initiatieven van inwoners in de zorg. Bewoners van wijken en dorpen die zelf oplossingen ontwikkelen voor 

vraagstukken waar zij tegen aan lopen. De trend is dat inwoners behalve consumenten en eindgebruikers steeds vaker ook mede-ontwikkelaar 
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en/of initiators zijn van gezondheidsinitiatieven. Een voorbeeld is Dorpsbelang Vledder die een Informatie- en Contactcentrum Zorg en Welzijn 

opzet waar inwoners terecht kunnen met vragen en hulpverzoeken. Door op een nieuwe manier de verbinding te leggen tussen vrijwilligers en 

professionals (aansluiting informele en formele zorg) wordt de  leefbaarheid in het dorp en de omgeving geborgd. Verder willen we stimuleren 

dat er onder meer via burger-collectieven nieuwe vormen van solidariteit tussen de generaties gaan ontstaan. 

 

3.8 Inrichten programma Drenthe Beweegt 2017-2020  
Met gemeenten en stakeholders starten we per 2017 een nieuw Programma Drenthe Beweegt 2.0 voor de periode 2017-2020. 

Deelprogramma’s binnen het nieuwe programma zijn: 

 Een gezonde leefstijl, met als beoogd effect gezonde Drentse inwoners vooral jongeren en mensen met (een risico op-) 

gezondheidsachterstand.  

 Iedereen doet mee, met als beoogd effect meer participatie en zelfredzaamheid vooral voor kwetsbare inwoners. 

 Actieve beleving met als beoogd effect een actief imago voor Drenthe en meer bestedingen. 

 

Drenthe Beweegt werkt in samenhang met relevante programma’s als GIDS en Kansen v.d. Veenkoloniën. 

 

Binnen het programma is aandacht voor het project Positief Opgroeien Drenthe (POD) Sport. POD heeft een brede aanpak 

opvoedingsondersteuning voor de hele jeugdzorgketen: thuis, in de buurt, op school en ook in het domein van de vrije tijd: cultuur en sport. 

Doel is dat er minder jongeren in zorgtrajecten terecht komen. POD Sport werkt in het domein sport en bewegen aan vier resultaten:  

1. Realisatie van een veilig sportklimaat voor alle kinderen in Drenthe  

2. Vroegtijdig signaleren en afstemmen van mogelijke problematiek  

3. Tegengaan uitval bij de sportvereniging  

4. Ontwikkelen van laagdrempelige, geïntegreerde zorgtrajecten binnen de sportvereniging  

 

In 2015/16 zijn de eerste 8 gemeenten gestart met POD Sport. Gemeenten hebben de effectieve bestanddelen van het project ‘op maat’ 

gebracht met hun eigen beleid (b.v. relatie gelegd met buurtwerk, sociale teams en buurt- sportcoaches). Het Verweij Jonker Instituut heeft 

onderzoek gedaan na de effectiviteit van deze projecten en hun bevindingen zijn najaar 2016 gedeeld met alle partners. In 2016/ 17 starten de 
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laatste 4 Drentse gemeenten met POD Sport zodat alle Drentse gemeenten nu over de werkwijze beschikken. Per 2018 zullen gemeenten de 

projecten voortzetten met eigen middelen.  

 

3.9 Vierslagleren 
Gedurende twee jaar neemt de leerkracht zonder baan gedurende maximaal twee dagen in de week de klas over van de leerkracht met baan. 

In de vrijgekomen/beschikbare tijd volgen beide leerkrachten een masterprogramma aan een hogeschool of universiteit en werken ze nauw 

samen aan schoolontwikkeling. Vanaf 2016 is er ook het Vierslagleren VO, inzet is extra leraren voor tekortvakken. 

 

3.10 Stichting Leergeld/ Jeugdsportfonds  
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan sport-, cultuur en onderwijsactiviteiten die voor hun 

leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Zo wil Stichting Leergeld deze kinderen mee laten doen. Via ruim 80 

lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Stichting 

Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 

Daar waar geen adequate regelingen zijn proberen we oplossingen ‘op maat’ te zoeken.  Zo hebben we dit jaar samen met de gemeentelijke 

Stichtingen leergeld een aantal mbo scholieren een tegemoetkoming gegeven die daardoor naar de school van hun keuze konden reizen (in 

afwachting van een landelijke regeling per 2017). 

 

Mede in het kader van de PS Motie betreffende armoede6 en het aanvullende rijksbeleid inzake het kansrijk opgroeien van kinderen, gaan we 

met gemeenten bezien of er meer ondersteuning nodig is voor de Stichtingen leergeld en het jeugd sport en cultuurfonds. De Stichting leergeld 

Emmen heeft ons gevraagd te onderzoeken of iedere gemeente in Drenthe zich wil aansluiten bij een Stichting Leergeld.  

 

Veel kinderen sporten niet omdat de financiële thuissituatie dit niet toelaat. Het Jeugdsportfonds Drenthe (ondergebracht bij Sport Drenthe) 

biedt dan uitkomst maar bereikt niet alle kinderen die dat nodig hebben. In het kader van de verdeling van de middelen uit de Rijksimpuls, 

toegezegd door de Ministeries van VWS en SZW, kan het Jeugdsportfonds Drenthe geld krijgen voor de extra steun van maximaal 1.500 

kinderen.  

  

                                                      
6 Motie PS juni 2016  
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Deze toewijzing heeft het Drentse jeugdsportfonds kunnen krijgen omdat is aangetoond dat met het project ‘Sport jij ook?’ in de gemeente 

Hoogeveen, het aantal kinderen dat gebruik maakt van het Jeugdsportfonds met meer dan 200% is toegenomen. Om daadwerkelijk deze 

middelen vanuit het rijk naar Drenthe te laten komen is actie geboden. Het project ‘Sport jij ook?’ zal in héél Drenthe moeten worden 

uitgevoerd.  

 

Wij willen dat zoveel mogelijk kinderen in Drenthe in armoede situatie kunnen meedoen en daarom zijn we met de andere Drentse gemeenten 

bereid om het succesvolle project Sport jij ook in geheel Drenthe uit te gaan voeren en zo ook meer geld voor het Drentse jeugdsportfonds te 

generen.  

 

3.11 Drentse Excellentietraject 
Het doel van het Drentse Excellentie traject is allereerst gericht op kwaliteitsverbetering en het stimuleren van een kwaliteitsgerichte cultuur. 

Deze kwaliteit moet zichtbaar zijn in de factoren waarvan uit onderzoek is gebleken, dat ze de effectiviteit van het onderwijs vergroten. Deze 

effectiviteitsfactoren zijn:  

- een positieve schoolcultuur; 

- het uitvoeren van evaluaties; 

- gestandaardiseerde en aangepaste curricula en instructie; 

- professionele en positief ingestelde leerkrachten; 

- betrokken ouders en omgeving. 

 

Leren van elkaar en het delen van kennis en ervaringen 

Scholen hebben elkaar veel te bieden. Elke school heeft, naast gewenste verbeterpunten, ook ontwikkelingen, veranderingen of werkwijzen die 

sterk zijn en goed werken. Door deze kennis en ervaringen te delen, kunnen anderen gestimuleerd worden of verder geholpen worden bij hun 

kwaliteitsverbetering.   

 

Door ontwikkelen naar excellentie 

Het Drentse Excellentietraject leidt niet tot een predicaat Excellente school. Scholen kunnen aangemerkt worden als deelnemer aan het 

Drentse Excellentietraject. Dit om aan te geven dat het werken aan kwaliteitsverbetering een proces is waar voortdurend aan gewerkt moet 

worden en waar het samen doen en samen leren van elkaar centraal staan. 
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Inmiddels zijn het Ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs gestart met landelijke excellentietrajecten. Scholen moeten naast 

hoge opbrengsten een excellentieprofiel hebben, dat doorwerkt in de algemene onderwijskwaliteit van de school. Een excellentieprofiel brengt 

de sterke kanten van een school naar voren. Het Drentse Excellentietraject kan voor scholen een stimulans zijn om een stap verder te gaan en 

zich aan te melden voor het landelijk traject. 

 

3.12 Onderwijsmonitor 
In maart 2016 verscheen de 10e editie van de Drentse onderwijsmonitor, over de onderwijspositie en -prestaties van Drentse leerlingen in het 

schooljaar 2014-2015, van primair tot wetenschappelijk onderwijs.  

 

Ter ere van het verschijnen van de 10e editie van de Drentse Onderwijsmonitor heeft de Provincie Drenthe het jubileumboekje ‘Leren is 

groeien’ uitgebracht, met elf inspirerende verhalen uit het Drents Onderwijs. Het boek, geschreven door Kees Opmeer met foto’s van Martine 

Hoving, schetst een aantal scholen in onze provincie, die op verschillende manieren bezig zijn met het verbeteren van de onderwijskwaliteit. 

 

Elk jaar levert de Drentse Onderwijsmonitor conclusies, die tevreden stellen of juist een aanzet geven tot extra inspanningen. Deze keer roept 

de Monitor ook vragen op, waarop niet zomaar een antwoord is te geven. Dit betreft vooral de relatie tussen de resultaten van de Drentse 

basisschool leerlingen, de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs en het niveau waarin de leerlingen zitten in het derde jaar van het 

voortgezet onderwijs. De Drentse basisschoolleerlingen doen het goed. De prestaties op taal en rekenen zijn gemiddeld of boven het landelijk 

gemiddelde. We geven echter lagere schooladviezen dan landelijk en in het derde leerjaar volgen méér leerlingen onderwijs onder het 

adviesniveau dan landelijk. De “afstroom” is dus relatief gezien hoog. De slagingspercentages van Drentse leerlingen zijn de afgelopen jaren 

wel toegenomen en zijn iets hoger dan gemiddeld. Dit geldt voor alle onderwijsniveaus. 

 

Voor de Onderwijsmonitor 2016 worden aanvullende gegevens verzameld door CMO STAMM, die voor een deel meer inzicht zullen geven in 

de instroom – doorstroom en uitstroom van de leerlingen. Er zullen daarnaast ook verdiepende gesprekken worden gevoerd met ouders en 

leerkrachten.  

 

In het jaarlijkse rapport van de Inspectie van het onderwijs “De staat van het onderwijs” wordt dit jaar ook aandacht besteedt aan de 

schooladviezen en de instroom in een verschillend onderwijsniveau voor leerlingen met een verschillende achtergrond. Een actueel vraagstuk 

dus, ook voor het Ministerie van OCW. Zij hebben daarom ook toegezegd ons te willen ondersteunen bij het krijgen van de nodige gegevens. 
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3.13 Bondgenootschap geletterd Drenthe 
We leveren een bijdrage aan het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe. Zij voeren het programma Bibliotheek op school uit, 

taaltrajectenleesbevorderingsactiviteiten en richten zich op het opnemen van laaggeletterdheid in ouderpartnerschapsplannen van Brede 

scholen of kindcentra. Verder hebben we in Drenthe een aantal taalpunten die gevestigd zijn in bibliotheken. Een taalpunt is een plek waar 

laaggeletterden met vragen om scholing en scholingsaanbod terecht kunnen. 

 

3.14 Herstructeringsfonds ruimtelijke kwaliteit 
We onderzoeken de mogelijkheden voor het instellen van een herstructureringsfonds. Naast verbetering van woon- en leefkwaliteit levert dit 

ook een bijdrage aan de werkgelegenheid in de bouwsector. 

 

3.15 MIRT onderzoek Anders benutten 
In dit onderzoek wordt samen met Rijk en regio gekeken naar toekomstbestendige en betaalbare bereikbaarheid en beschikbaarheid van 

bovenlokale voorzieningen vanuit krimp- en anticipeerregio’s. Bestaande en in ontwikkeling zijnde creatieve vervoersoplossingen en 

oplossingen op technologisch en ICT-vlak worden verkend en leerervaringen verzameld. Met betrokken stakeholders worden belemmeringen 

voor verdere ontwikkeling benoemd en wordt onderzocht hoe die opgeheven kunnen worden. Het onderzoek draagt bij aan een modern 

bereikbaarheidsbeleid: experimenten met innovatieve vervoerssystemen, zoals het combineren van vervoer voor diverse doelgroepen en het 

zoeken naar oplossingen voor effectief leerlingenvervoer, zijn onderdeel van het onderzoeksterrein. 

 

Projecten die in eerste instantie in samenhang worden uitgevoerd:  

-  Ketenknooppunten/ Sociale HUBS in Drenthe 

Op het platteland is sprake van het strekken van lijnen waardoor er “witte vlekken” dreigen te ontstaan. Om te zorgen dat er vanuit het 

omringende landelijk gebied goede aansluiting op de gestrekte lijnen is, worden OV-ketenknooppunten/ HUBS  ontwikkeld: plekken in het 

landelijk gebied van waaruit je met regulier OV snel richting stad kan en waar je goede voorzieningen hebt voor -de mix zal per plek verschillen- 

ander OV, de (e-)fiets, de auto, doelgroepenvervoer, vervoer vanuit lokale initiatieven. Het is de intentie om na te gaan of deze knooppunten 

verbonden kunnen worden aan plaatsen waar dorpsbewoners al vanzelfsprekend samenkomen (sociale HUBS) 

 

- Zorginitiatief Coevorden/ Dalen  
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Samenwerkingsverband tussen huisartsen onderling en tussen hen en andere zorgaanbieders met als doel zoeken naar nieuwe vormen van 

zorg, wellicht via een multifunctioneel centrum in de regio. Daarbij is bereikbaarheid en slimme locatiekeuze een belangrijk criterium. 

 

- Leerlingenvervoer Borger-Odoorn 

Streven naar efficiënter en meer gebundeld doelgroepenvervoer. Leerlingenvervoer vanuit vaste opstapplekken i.p.v. deur tot deur. 

Doel is vergroten zelfredzaamheid leerlingen en verminderen aantal gereden kilometers.  

 

3.16 Aanpak breedband 
De realisatie van breedband omvat in essentie het enthousiasmeren en ondersteunen van lokale initiatiefnemers en waar mogelijk verbinden 

met de kennis en uitvoeringskracht van marktpartijen. De belangrijkste instrumenten daarbij zijn op dit moment: 

- Het oprichten, financieren en ondersteunen van de stichting Breedband Platform Drenthe.  

- De "Uitvoeringsregeling vraagbundeling breedbandnetwerken Drenthe 2014".  

- De "Uitvoeringsregeling realisering hoogwaardige communicatienetwerken Drenthe 2015".  

- Het instellen van een provinciaal coördinatiepunt voor "slim meeleggen".  

Deze instrumenten worden primair ingezet in de zogenaamde witte gebieden, de gebieden waar nog geen breedband aanwezig is en de markt 

de komende drie jaar ook niet van plan is dit aan te leggen. 

 

3.17 Moties  
We hebben de volgende moties vanuit Provinciale Staten betrokken bij de vaststelling van deze Uitvoeringsagenda krimp en leefbaarheid. De 

moties zullen deels ook specifiek geadresseerd worden.  

 

 M 2016-17 Drenthe regenboogprovincie  

 M 2016-20  Drenthe actief tegen armoede 

 M 2016-23 Toegankelijk Drenthe 
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3.18 Wie zijn geconsulteerd bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma  
Zoals in de nota’s beschreven werkt de Provincie vanuit de thema’s in Dynamisch Drenthe nauw samen met Drentse gemeenten, 

onderwijsbesturen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, sportclubs, woningcorporaties, de sociale instellingen en andere stakeholders. Vanuit 

deze overlegvormen wordt continu bezien of-waar-hoe onze inzet een meerwaarde heeft bij de aanpak van maatschappelijke opgaven.  

Voor het opstellen van de kadernota’s en dit uitvoeringsprogramma is expliciet om input gevraagd vanuit deze overleggen:  

 

- VDG Cultuur en Onderwijs (ambtelijk en bestuurlijk)  

- VDG Zorg en welzijn (ambtelijk en bestuurlijk) 

- VDG Sportambtenaren  

- Regiegroep ‘Drenthe Beweegt’  

- Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit (Gemeenten, onderwijsbesturen)  

- Stuurgroep Onderwijs & krimp (Gemeenten, onderwijsbesturen) 

- Samenwerkingssessie zorglandschap Drenthe  

- Sociale instellingen in Drenthe  

 

 




