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TOELICHTING
Inleiding
Het platteland verandert sterk, ook in Tynaarlo. De bevolking vergrijst, voorzieningen verdwijnen, de
mobiliteit neemt toe en de agrarische sector verandert. Met plattelandsbeleid willen wij als gemeente
richting geven aan deze ontwikkelingen om het platteland leefbaar en vitaal te houden.
In 2007 is de notitie 'Analyse plattelandsbeleid' geschreven en voorgelegd als discussiestuk aan de
Gezamenlijke Belangenverenigingen Overleggroep Tynaarlo (GBOT). Aanleiding hiervoor was de
onduidelijkheid die er heerste over het gemeentelijk plattelandsbeleid.
De conclusies van de notitie zijn:
a. plattelandsbeleid is niet een opzichzelfstaand beleidsterrein. Het is de integrale aanpak van
bestaande beleidsterreinen naar de dorpen toe;
b. goede communicatie met de dorpsbelangenverenigingen en het GBOT is een voorwaarde.
c. Er zijn nooit formatieuren voor plattelandsbeleid geweest, waardoor de nodige coördinatie,
integraliteit en verankering in de organisatie ontbreekt.
Aangezien we aantrekkelijke, vitale en leefbare dorpen willen hebben in onze gemeente is er beleid nodig
dat ontmoeting en burgerparticipatie stimuleert. En waarin goede communicatie en een integrale aanpak
centraal staan. Om die reden zijn de aanbevelingen uit de Analyse nader uitgewerkt in een Vervolgnotitie
en is de Visie op het Plattelandsbeleid opgesteld. De Vervolgnotitie bestaat uit drie delen;
1. Eén centraal aanspreekpunt voor plattelandsbeleid
Er wordt een medewerker plattelandsbeleid aangesteld (incidenteel voor drie jaar, 0,6 fte). Deze
onderhoudt namens de gemeente contact met de belangenverenigingen, is centraal aanspreekpunt voor
plattelandsbeleid binnen de organisatie, ondersteunt het opzetten en uitvoeren van

dorpsontwikkelingsprogramma’s en is betrokken bij de jaarlijkse schouw met inwoners van de dorpen. Na
drie jaar vindt er een evaluatie plaats over de functie en wordt besloten of de aanstelling moet worden
voortgezet., dan wel dat het wordt kan worden ingebed in de bestaande organisatie.
2. Opstarten van dorpsontwikkelingsprogramma’s
Een dorpsontwikkelingsprogramma is een methodiek, waarin lokale partijen desgewenst en voor zover
relevant samen een bondige en praktische lange termijnvisie op hun dorp ontwikkelen. Jaarlijks stellen ze
een jaarplanning op wat ze dat jaar willen bereiken. Binnen duidelijke kaders van ondermeer het
Structuurplan en het Landschapsontwikkelingsplan, hebben de betrokken partijen vrijheid in planvorming,
uitvoering en beheer.
3. Oprichten van adviesraad platteland en kleine kernen
Het oprichten van één adviesraad platteland en kleine kernen maakt de advies- en overlegstructuur
transparant. De adviesraad vervangt het GBOT als formele gesprekspartner van het college voor
onderwerpen aangaande het platteland en de kleine kernen. De adviesraad bestaat voor de helft uit
vertegenwoordigers van het GBOT en voor de andere helft uit onafhankelijk benoemde leden.

Door één centraal aanspreekpunt, het opstarten van dorpsontwikkelingsprogramma’s en het oprichten
van een adviesraad platteland en kleine kernen zal een daadwerkelijke impuls aan het platteland
gegeven worden. Deze uitvoeringsacties leiden namelijk tot proactieve communicatie met de dorpen,
betere burgerparticipatie in beleidsvorming, verankering van het plattelandsbeleid in de organisatie en
een structurele sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen.
Voor een optimale uitvoering van de vervolgnotitie Plattelandsbeleid dient als eerste stap extra capaciteit
aangetrokken te worden in de vorm van een medewerker plattelandsbeleid. Behalve het feit dat daardoor
proactieve communicatie ontstaat zal deze medewerker een belangrijke rol vervullen bij het realiseren
van de twee andere doelen; het opstarten van dorpsontwikkelingsprogramma’s en het oprichten van een
adviesraad. Het is om die reden dus van belang eerst de medewerker Plattelandsbeleid aan te stellen.
De hiervoor benodigde financiële dekking van € 100.000,- (incidenteel voor 3 jaar, 0,6 fte) kan gevonden
worden binnen de Bestemmingsreserve Wmo.
Vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) ligt er de opdracht bij de gemeente om te werken
aan sociale samenhang van (ondermeer) dorpen. Deze vervolgnotitie is, voor wat het plattelandsbeleid
betreft, een vertaling hiervan en sluit aan bij prestatieveld 1 van de Wmo. Het maakt daarmee tevens deel
uit van onze kadernota Wmo fase 2. In de kadernota Wmo fase 2 wordt aan het actiepunt : ‘het uitvoeren
van de in 2008 vastgestelde (vervolg)notitie plattelandsbeleid’ prioriteit gegeven voor de jaren 2009-2010.
Na besluitvorming door ons op 20 mei 2008 is er omtrent de concept-Vervolgnotitie een informatietraject
doorlopen waaronder het organiseren van een raadsinformatieavond op 29 mei 2008. Tijdens deze
avond heeft de heer W. Foorthuis (lector plattelandsontwikkeling bij Van Hall/Larenstein) een presentatie
aan u gegeven. Eind juni 2008 is er een informatiepakket ‘impuls aan het platteland’ aan de
dorpsbelangenverenigingen toegezonden met het verzoek om reactie en zijn er overleggen gepleegd met
het GBOT. Daarnaast is er door wethouder Assies op 18 september j.l. een presentatie gegeven aan het
GBOT waarin de visie en de vervolgnotitie nogmaals zijn besproken.
Behalve een inspraakreactie van het Wmo-platform is er van het GBOT, namens de
dorpsbelangenverenigingen, een inspraakreactie ontvangen. Beide inspraakreacties waren positief
omtrent het voorgestelde beleid en hebben niet geleid tot inhoudelijke essentiële aanpassingen.
Na het verwerken van deze reacties hebben wij op 11 november 2008 ingestemd met de Visie en de
Vervolgnotitie.

Door samenvattend een impuls aan de interne organisatie te geven en adviesstructuur transparanter in te
richten verankeren we plattelandsbeleid in de organisatie. Komt beter plattelandsbeleid efficiënter en met
groter draagvlak tot stand en werken we efficiënter aan leefbare en vitale dorpen. Op deze wijze dragen
wij mede bij aan de verwezenlijking van onze missie in het kader van de Wmo:
‘Het is prettig en aangenaam leven in Tynaarlo; wij zorgen voor ontwikkelingskansen en een sluitende
aanpak om die te realiseren. We doen daarbij binnen ieders mogelijkheden een beroep op de eigen
verantwoordelijkheid van onze inwoners’.

Vervolgprocedure
Na vaststelling door uw raad zal per direct de vacature voor de medewerker plattelandsbeleid
opengesteld worden. Wij zullen u periodiek informeren over de uitvoering van de notitie.
Financiële consequenties
De kosten voor een aanstelling van een medewerker plattelandsbeleid (0,6 fte voor drie jaar) bedragen €
100.000,-. Omdat plattelandsbeleid op het terrein van de Wmo ligt, wordt de aanstelling volledig gedekt
uit de bestemmingsreserve Wmo.
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