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Onderwerp
Uitvoering motie kernenbeleid
Beslispunten
1. In het kader van het kernenbeleid van de gemeente voor alle kernen het ontwikkelen en afsluiten
van dorpendeals.
2. Financiering van initiatieven uit deze deals mogelijk te maken, zo mogelijk in cofinanciering.
3. Hiervoor een bestemmingsreserve Kernenbeleid in te stellen
4. Een storting te doen in deze bestemmingsreserve vanuit de Algemene Reserve van € 1.000.000,=
Inleiding
In de raadsvergadering van 7 november 2019 is een motie aangenomen, waarin het college wordt
opgeroepen om een substantieel bedrag van de precariorechten 1 2020 en 2021 te bestemmen voor
het ontwikkelen en uitvoeren van een uitvoeringsplan, waarmee het kerngericht werken inhoud wordt
gegeven.
In het coalitieprogramma is vastgelegd, dat kerngericht werken een van de pijlers van het
gemeentelijke beleid vormt. In een plan van aanpak kerngericht werken (september 2019) is door het
college besloten om in twee jaar tijd (2020 en 2021) een kernagenda voor elk van de 26 kernen op te
stellen. Met het Bidbook hierbij als belangrijke vertrekpunt per kern. Aan de hand van de eerste vijf
(concept) kernagenda’s is een doorrekening gemaakt van de uitvoeringskosten. Het betreft kosten, die
zijn verbonden aan de uitvoering van de kernagenda’s en die (nog) niet zijn opgenomen in de
(meerjaren)begroting en in de huidige beheerplannen. Er is hiervoor in de begrotingen en in de
beheerplannen geen geld gereserveerd.
Via onder meer de gebiedsmakelaars en de processen rond de kernagenda’s, het opzetten van
structuren voor lokale samenwerking en het doorontwikkelen van de rol van de dorpshuizen hebben
we sinds begin 2019 fors ingezet op het ontwikkelen van vertrouwen en het geven van aanzetten op
het gebied van leefbaarheid en sociale cohesie. Dit vertrouwen vormt mede de basis voor een goede
samenwerking.

De precariorechten worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Om die reden wordt aan uw raad voorgesteld om het
beoogde bedrag voor de Bestemmingsreserve Kernenbeleid uit de Algemene Reserve te halen.
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De kernagenda’s kunnen worden beschouwd als een dorpendeal. De term ‘dorpendeal’ komt voort uit
het provinciale leefbaarheidsbeleid. De provincie vindt – net als de gemeente West Betuwe –
leefbaarheid, sociale cohesie en voorzieningenniveau in kernen van belang. De provincie wil nieuwe
samenwerkingsafspraken maken om een effectieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en
toekomstbestendigheid van kernen. Via een deal wordt bijgedragen aan uitwisseling van kennis en
ervaring en zijn financiële middelen beschikbaar. Deze middelen kunnen ingezet worden voor de
verdere versterking van de leefbaarheid, de sociale cohesie en het voorzieningenniveau in de kernen.
Een deal kenmerkt zich niet alleen door een integrale aanpak van opgaven en kansen, maar ook in een
brede aanpak en coalitie met belanghebbenden in een kern. De overheid (gemeente/provincie)
opereert hierbij als partner. Een deal bevat in de ogen van de provincie nieuwe activiteiten en projecten
als antwoord op vraagstukken en uitdagingen van nu en de toekomst. Naar verwachting komt de
provincie medio 2020 met een uitwerking van de kaders voor een dorpendeal.
Samenvatting
Om verdere invulling te geven aan het kerngericht werken, en met name voor het ontwikkelen en
afsluiten van dorpendeals, zijn extra financiële middelen nodig. Door samen te werken met de
inwoners uit onze kernen en met de provincie wordt een effectieve en efficiënte aanpak gerealiseerd.
Besluitgeschiedenis
7 november 2019: motie kernenbeleid aangenomen in de raadsvergadering
Beoogd effect
Met het beschikbaar stellen de gevraagde middelen worden de leefbaarheid en de sociale cohesie in
de kernen versterkt en wordt het vertrouwen in de gemeente versterkt. In de bijgevoegde
raadsinformatienota leest u de onderbouwing hiervoor.
Door de koppeling van de gemeentelijke inzet aan de subsidiemogelijkheden van de provincie
(dorpendeals) wordt een meerwaarde gecreëerd, waarbij de middelen vanuit de gemeente minimaal
worden verdubbeld en in sommige gevallen (door inzet vanuit de kernen en door gebruik te maken van
fondsen) verdrievoudigd.
Argumenten
Met het budget stimuleren we initiatieven en projecten die de kwaliteit van wonen en leven in onze
gemeente versterken. We denken daarbij met name aan:
 Bevorderen van de kwaliteit van de openbare ruimte;
 Stimuleren van zelfwerkzaamheid van inwoners;
 Versterken van de eigen kracht van (groepen) inwoners en hun sociale netwerk;
 Versterken van sociale samenhang tussen inwoners en/of organisaties;
 Versterken van de ontmoetingsfunctie in de kern.
In de bijlage leest u een verdere onderbouwing over het effect van het inzetten van (extra) middelen op
de leefbaarheid en de sociale samenhang in onze kernen.
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Kanttekeningen
Nvt
Financiën
Er wordt (vooralsnog) € 1 miljoen uit de Algemene reserve gestort in een in te stellen
bestemmingsreserve Kernenbeleid, waaruit de volgende activiteiten en projecten worden gerealiseerd:
Opstellen en uitwerken van een kernagenda en een daaraan gekoppeld uitvoeringsplan
Ontsluiten van digitale informatie over de kernen voor zowel onze inwoners als onze
medewerkers.
Uitvoeren van quick wins (laaghangend fruit).
Uitvoeren van grotere projecten, die niet gedekt kunnen worden via het leefbaarheidsbudget en
niet zijn opgenomen in de huidige begroting en de actuele beheerplannen.
Een verdere toelichting leest u in de bijlage.
Mede vanwege de coronacrisis is het lastig vast te stellen of onze jaarplanningen gehaald gaan
worden. In elk geval blijft de ambitie, om in deze raadsperiode in alle kernen een kernagenda te
hebben afgesproken, staan. Vanuit de eerste kernagenda’s is al wel duidelijk dat de genoemde
budgetten onder 2 en 3 nodig zijn om de gewenste activiteiten uit te voeren. Het zwaartepunt hierbij
komt te liggen op de jaren 2021 en 2022.

1a
1b
2
3

Totstandkoming plannen
Digitaal instrument data
Uitvoeren van quick wins
Uitvoeren van grotere projecten
Totaal

2020
€ 15.000,00
€ 25.000,00
€ 50.000,00
€ 200.000,00
€ 280.000,00

2021
€ 20.000,00
€ 25.000,00
€ 150.000,00
€ 450.000,00
€ 645.000,00

2022
€ 10.000,00
€ 15.000,00
€ 150.000,00
€ 400.000,00
€ 575.000,00 €1.500.000,00

Bovenstaande zaken kunnen we met de kennis van nu benoemen en ramen. Er is echter ook sprake
van voortschrijdend inzicht. In 2019 was het plaatsen van AED’s om te komen tot een meer dekkend
netwerk in onze kernen een actueel thema. In 2020 zien we in meerdere kernen verzoeken voor het
aanleggen van hondenlosloopplekken. In de komende jaren zullen nieuwe thema’s opkomen, die we in
het kader van de leefbaarheid in onze kernen van groot belang vinden en die we graag willen
ondersteunen. Van het begrote bedrag van 1,5 miljoen euro wordt voorgesteld om vooralsnog 1
miljoen euro in een in te stellen bestemmingsreserve te storten. Het resterende deel van de begroting
verwachten we te dekken met middelen van derden (o.a. de provincie Gelderland). De toekenning van
deze extra middelen is vooralsnog niet zeker.
Communicatie
Er wordt een persbericht opgesteld en er wordt een artikel op de gemeentepagina geplaatst. Verder
wordt het besluit door de gebiedsmakelaars onder de aandacht van de betrokken inwoners gebracht.
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Uitvoering/Planning
De besluitvorming over de exacte besteding op kern- en projectniveau wordt gedelegeerd aan het
college, mede aan de hand van de onder ‘argumenten’ genoemde criteria.
Evaluatie
Voortschrijdend wordt in de bestuursrapportages aan de raad gemeld hoe de besteding van de
bestemmingsreserve vordert.
Risicoparagraaf
Risico omschrijving
Er is meer geld nodig
om de
agendapunten uit te
voeren.

Soort risico
Schaadt
mogelijk het
opgebouwde
vertrouwen.

Kans

Effect

Door langer durende
beperkingen tijdens
de coronacrisis is er
op korte termijn
sprake van onderuitputting.

Beperkt risico

Vooralsnog
reëel aanwezig

Middelen
worden pas
later ingezet.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
de secretaris,
de burgemeester,

Beheersingsmaatregel
Er dienen keuzes
gemaakt te worden en
prioriteiten te worden
gesteld in samenspraak
met inwoners uit de
kernen.
College kan dit dan
opnieuw bij uw raad
voorleggen.
Besteding schuift op naar
een later moment. De
bestemmingsreserve
blijft daardoor langer in
stand.
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2020,
besluit:
1. in het kader van het kernenbeleid van de gemeente voor alle kernen het ontwikkelen en afsluiten
van dorpendeals;
2. financiering van initiatieven uit deze deals mogelijk te maken, zo mogelijk in cofinanciering;
3. hiervoor een bestemmingsreserve Kernenbeleid in te stellen;
4. een eerste storting te doen in deze bestemmingsreserve vanuit de Algemene Reserve van
€ 1.000.000,=
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 29 september 2020, nummer 2020/103,
de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop

