Plattelandsbeleid Visie en vervolgnotitie
Reactie van het GBOT
De leden van het GBOT hebben de Visie en vervolgnotitie Plattelandsbeleid zeer positief beoordeeld en vinden dat het een uitstekend stuk is.
Natuurlijk hebben we commentaar op een aantal punten dan wel onderdelen van de nota.
Inspraakreactie GBOT:
Reactie gemeente*:
(*De reactie van de gemeente is mede gebaseerd op datgene wat tijdens het gesprek tussen het bestuur van het GBOT en wethouder Assies is besproken op
15 oktober 2008).
1. Samenstelling adviesraad
a) De leden van de adviesraad vormt een brede afspiegeling van de
A) dat de wethouder tijdens zijn presentatie niet wilde ingaan op de
inwoners van de gemeente en waarbij de leden binding hebben met
samenstelling van de raad is voor ons een raadsel en we vonden dat een
thema’s rondom de kleine kernen en het platteland in het algemeen. De
slechte zaak. Het is voor ons daardoor moeilijk te beoordelen of wij wel
leden zitten op persoonlijke titel in de adviesraad, dus zonder last van
deel willen uitmaken van deze raad. In principe zijn we uiteraard bereid
ruggespraak. Net zoals bij de Wmo-adviesraad, zullen wij het initiatief
om met 6 man in de raad te gaan zitten maar voor ons is het van wezenlijk
nemen om tot samenstelling van deze raad te komen en zullen we
belang welke organisaties en met hoeveel deelnemers er zitting zullen
aansluiting zoeken bij de nieuwe adviesstructuur van de Wmonemen in de adviesraad. Het is natuurlijk ook vreemd dat je een notitie
adviesraad. Het ondertekenen van een convenant maakt hier deel van uit.
presenteert en dan nog niet weet hoe de samenstelling van de raad zal
De adviesraad wordt daarmee ook geformaliseerd.
zijn.
Er zal ambtelijke ondersteuning (ambtelijke secretaris) komen voor o.a.
het notuleren. Naar de omvang van de adviesraad zal nog nader gekeken
worden maar tenminste de helft van de raad zal bestaan uit
vertegenwoordigers van de kleine kernen.

B) Wij vragen ons af wie van de organisaties de voorzitter zal leveren. Is dit
de grootste organisatie (leden van het GBOT) of wordt de voorzitter van
buitenaf aangewezen door de gemeente. En staat deze boven de partijen
en stemt hij alleen mee indien de stemmen staken?
C) Ook de taakstelling van de raad is ons niet geheel duidelijk. Heeft de raad
alleen een adviserende taak of kan de mening van de raad ook van
doorslaggevende betekenis zijn?

2. Budgettering
a) Financiële ondersteuning;de financiële ondersteuning van de verenigingen
Dorpsbelangen vinden wij een goede zaak. Hier zijn we dan ook voor !

b) Aansluiting zal gezocht worden bij de nieuwe adviesstructuur die
opgesteld is voor de Wmo-adviesraad. Dit betekent dat de adviesraad
aangevuld wordt met een onafhankelijke voorzitter.
c) De adviesraad heeft uitsluitend een adviserende taak. Vanuit de
gemeente worden ter advies beleidsvoorstellen passend binnen het
plattelandsbeleid en voorafgaand op bestuurlijke besluitvorming
voorgelegd aan de adviesraad platteland en kleine kernen. Het kan
daarnaast gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college en de
gemeenteraad.

a) -
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b) Toekennen van gelden aan dorpsbelangen verenigingen; het toekennen
van een budget aan belangenverenigingen om naar eigen goeddunken te
besteden aan ‘feesten en partijen’ keuren wij ten zeerste af. Dit geeft
scheve ogen binnen de dorpsgemeenschap. Waarom de een wel en de
andere vereniging c.q. partij niet. Hier wordt de dorpsbelangenvereniging
op aan gekeken. Een slechte zaak. Wij vinden dat deze subsidie
verstrekking een verantwoordelijkheid moet blijven van de gemeente zoals
dit nu ook het geval is. De zwarte Piet komt dan te liggen bij de gemeente
waar die ook hoort. Ook het variabel bedrag is geen goede zaak. Of je nu
1500 inwoners hebt of 300 maakt voor de te organiseren activiteiten over
het algemeen geen verschil. Die zijn eigenlijk voor ieder dorp wel gelijk en
dan maakt het voor de kosten van de te organiseren activiteit geen
verschil of je nu 1500 of 300 inwoners hebt. Er moet structuur zitten in de
verdeling van de gelden zodat de dorpen weten waar zij een beroep op
kunnen doen

3. Beleidsplan in 3 delen. Deel 2
Regel 8 wijzigen in : Wij willen de ingeslagen weg verder uitwerken door
desgewenst dorpsontwikkelingsprogramma’s op te zetten en huidige
dorpsagenda’s en dorpsplannen om te zetten in
dorpsontwikkelingsprogramma’s
Regel 14 wijzigen: ‘Zoals een integraal dorpsontwikkelingsprogramma
(IDOP) kijkt naar zowel een Dorpsagenda dan wel een
Dorpsomgevingsplan niet alleen naar de problemen van nu maar ook naar
problemen over 10 jaar kijkt’. Dit laatste lijkt ons niet mogelijk omdat je
uiteraard niet kunt weten wat voor problemen er 10 jaar spelen. Het
dorpsomgevingsplan is bedoeld om de sociale en ruimtelijke ontwikkeling
mogelijk te maken over een tijdsspanne van 10 jaar. Dus waar wil je over
10 jaar zijn.

b) Bij de gemeente komen met regelmaat aanvragen binnen voor subsidie
en dan nogal eens voor kleine bedragen. Over deze aanvragen moet dan
advisering en besluitvorming plaats vinden en leidt daarmee tot veel
bureaucratie. Eén van de argumenten om gelden over te hevelen naar
de dorpsbelangenverenigingen is dan ook om deze vorm van
bureaucratie zoveel mogelijk weg te nemen. Hoe de subsidieregeling er
uit komt te zien is een gemeentelijke beslissing. Tevens is het zo dat er
wel een soort verantwoording afgelegd moet worden over hoe het geld
gedurende bijv. een jaar is weggezet. Dit kan onderdeel zijn van het op
te stellen jaarverslag en waarbij de toetsing hiervan plaatsvind
tijdens/voorafgaand aan de jaarlijkse dorpsronde door de wethouder.
Daarnaast zal dit vast te stellen Plattelandsbeleid en de uitvoering
hiervan in haar volle breedte tussen de 2e en het 3e jaar geëvalueerd
worden.

a) Het woord desgewenst zal toegevoegd worden aan Deel 2; blz 7; 7e zin.

b) In een IDOP gaat het er ook om dat het dorp met elkaar weet wat ze wil
en afspraken maakt over wat je ieder jaar gaat doen. Heel pragmatisch.
Wij helpen de verenigingen dat het e.e.a. op papier komt.
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