
BREDfc OVERLEGGROEP KLEINE DORPEN IN DRENTHE 

PROV. BESTUUR VAM DRENTHE 
No.: 

Provincie Drenthe 
Ter attentie van me wS. Buissink 

jstbus 122 
9400 AC ASSEN 

2 k DEC 2013 
AfOELIMq 
TE BEH. DOflW-
DWS: [aAFD7 B'KD 

Wijster, 17 december 2013 Kenmerk: SC13121660 

Betreft: BOKD 1 jaar later 

Geachte mevrouw Buissink, 

Het is ii: middels e n jaar geleden dat wij, r v sndere te Hingen, t l mal n kregen met een 
forse bezuiniging op de provinciale subsidie. Een subsidie die wij jaarlijks van de Provincie ontvangen 

e taken, gericht op er . il plai eland goed û  e kui : bezuiniging zijn 
veel gesprekken met u en de andere politieke partijen, gedeputeerden en anderen J afgegaan. Bij 
dez< i wille wij u i nu en ins, d niging B ede Overleggroep Kleine Dorpen 
in Drenthe, gaat. 

Hoe verder 
. s de vraag die wij or stcid - n de provinciale bez jiniginger ; ■ , ; Het 

lijkt ons goed even terug te kijken, te evalueren. 

Het begin 
Wij hebben ons in 2012 de \ g gesteld wat e minim; odig i« nde 
organisatie. Een organisatie die voldoende uitgerust is om de taken uit te voeren die jaarlijks in het 
werkplan omschreven staan. 

Dat resulteerde in het volgende: 
rttime n (één voor dorpsbelangen en één voor Dorpshuizen) 1,57 fte; 

ii ële mdersteuning; 0,64 fte; 
'rojec i in e ;?n apart bureau met twee parttime medewerkers; 0,97 fte; 

i om (eer tal) te i op te vangen, zodat de directiefunctie kan 
ervallen; 

Verhuizr n goedkoper pand; 
Goed o rleg rr 'rovincie over het werkplan; 
Nauwelijks de< men aan relevante netwerken. 

De BOKD zet zich in voor 
een leefbaar platteland en 
ondersteunt dorpsbelangen

organisaties en dorpshuizen 
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1 tui ïeeft berekend dat de minim e provinc e bijdrage v ; nodig i sonde v< ïniging 
BOKD te kunnen laten bestaan € 150.000,00 bedraagt. Dat bedrag was ook de inzet bij onze 
gesprekkei ;t de Statenfracties. Na snbesluit zijn wij v< werk gegaan c 
de nieuwe organisatiestructuur vorm te geven. 

Twee belangrijke zaken noemen we: 
Ver üng per 1 oktober 2012 n ir Wijster n besparing ople1 n € 25.000,00: 
Het bestuur besluit op verzoek van de medewerkers om vanaf 1 oktober 2012 al te gaan 
werken vanuit de nieuwe structuur. 

Soms lopen zaken heel anders dan je denkt en als het november is, valt plotseling één van de 
iede\ rerkers, n ir het zich laat a nzier angdurig uit do< r ziekte. 

De kwetsbaarheid v n kleir organisatie blijkt dan duidelijk en toch is ;r geko; >r die klei 
zelfstandige organisatie, waar anderen graag het werk hadden willen overnemen. 

De kracht van de BOKD 
Kennis bij medew ?rkei n bestui r alles speelt in kleine dorpen; 
Kennis < ;r tal actuele i mderv erpei oals: 

nultifunctionele a odaties/ multifunctionele c intra; 
leegstaande geboi en; 
het gro< n in de leefomgeving; 
teruglopende leerlingen antallen op basisscholen; 
duurzaamheid 

larketingdorpshuizer 
Dei ogelijkheid om kennis bij vrijwilliger: i ledendorpel n dorpshuizen in te schakeler 

/erbinden net andere dorpen/dorpshuize orgen dat zij elkaa rsterken; 
Plan n be> n de leefbaarheid in stand te houden, te stimulen n te 
faciliter :odat initiatiev mderaf ook daadwerkelijk tot e orden 

Waar richt de BOKD zich op 
Lokale e regionale v ;rteger ardiger: n dorpsbelangen; 
Bestur n dorps- n buurthuizen; 
Ger enten via de ambtelijke coördinator : 
Welzijnsinstellingen n belangenorganisaties 

Bij voorkeur in e jmbinatie daa 
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Samenwerken 
Eén :e led ndorpei eeftals r : "Dot 'tsgeschei n kan". 

Werk as dorper samen bij he\ n d houder van rao zieningen. Bundel de krö hl n 
Houd zelf invloed op de veranderingen in je woon- en leefomgeving. 

Voor een Vitaal Platteland zullen wij projectmatig samenwerken met Stamm en Landschapsbeheer. 

Wij hopen dal wij u i - :t koi lebben bijgepre wijzigingen die inmiddels zijn 
doorgevoerd en nog doorgevoerd worden om de BREDE OVERLEGGROEP KLEINE DORPEN IN 
DRENTHE en het Steunpunt Dorpshuizen Drenthe f n goede e gev ; 

Voo /at betreft de toekomst v; n de kleine dorpe i n hun dorpshuizen hebbei wij ei n duidelijke 
visie. Daarover en over de toegevoegde waarde die de BOKD kan hebben, rillen wij graag met u van 
gedachten wisselen. 

Wij zijn g dat de provinciale politiek goed geïnfon t zijn. U n i 
de gevolgen daarvan moeten helder zijn. 

U kunt inzake bovenstaande altijd een afspraak met ons maken voor een nadere toelichting. 

Met hai elijk groet, 
VERENIGING BREDE OVERLEGGROEP KLEINE DGRP'tN IN DRENTHE 
Steunpunt Dorpshui n Dm ithe 

Nar is het bestuur, 

LU-
Klaas Meppelink 
'Voorzitter 

Cc. Fractievoorzitters politieke partijen Provinciale Stater 


