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Onderwerp  

Lidmaatschap netwerk plattelandsgemeenten P10 

 

Kennisnemen van 

Voornemen om vanaf 2021 lid te worden van netwerkorganisatie P10 voor plattelandsgemeenten.  

 

Inleiding 

Gemeente West Betuwe is een plattelandsgemeente met veel kernen en een groot buitengebied. Als 

plattelandsgemeente in het midden van Nederland zijn er veel kansen en uitdagingen. Binnen regio 

Rivierenland werken we veel samen met onze buurgemeenten, maar vanzelfsprekend is de 

samenwerking geconcentreerd op de gemeenten uit de regio en de provincie. 

De kennisdeling beperkt zich vooral binnen de regio en de belangenbehartiging bij het Rijk (van de 

regio/provincie) vindt plaats via provincie Gelderland.   

Om meer kennis te kunnen delen en de belangen van plattelandsgemeenten te behartigen bij het Rijk 

en andere organisaties (bijvoorbeeld de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)) is de 

netwerkorganisatie P10 opgericht door de grootste plattelandsgemeenten van Nederland en heeft 

inmiddels 22 leden.  
 
De fractie van D66 heeft eerder gevraagd of deelname aan de P10 wenselijk is. Daarbij is aangegeven 
de verkenning bezig is en uw raad wordt geïnformeerd over lidmaatschap aan de P10. 

 

Kernboodschap 

Na een eerste verkenning en gesprek tussen de gemeentesecretaris en burgemeester met de voorzitter 

van de P10 (mevrouw Van Selm, burgemeester van Opsterland) wordt een meerwaarde gezien voor 

aansluiting bij de P10 voor kennisdeling en belangenbehartiging. Een goed voorbeeld hiervan is de lobby 

van de P10 bij het Rijk voor de herverdeeleffecten voor plattelandsgemeenten van het Gemeentefonds. 

Gemeente West Betuwe heeft zich hierbij aangesloten.  

Het college heeft dan ook het besluit genomen om vanaf 1 januari 2021 lid te worden van 

netwerkorganisatie P10 en hiervoor een verzoek te doen aan het Algemeen Bestuur van P10. Dit verzoek 

is als bijlage opgenomen. De deelname aan de P10 is het lidmaatschap aan een netwerk. De P10 is dan 

ook geen gemeenschappelijke regeling.  
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Consequenties 

De P10 zorgt voor belangenbehartiging voor de plattelandsgemeenten en is daarmee een aanvulling 

op andere organisaties zoals de VNG. De P10 wordt vaak door het Rijk (naast de VNG) en andere 

organisaties mee te kijken en denken op vraagstukken die het platteland raken.  

Daarnaast is West Betuwe is (in doorontwikkeling naar) een netwerkorganisatie. Met de verschillende 

actoren uit ons netwerk pakken we vraagstukken op, delen kennis en werken hier gezamenlijk aan. De 

P10 is hier een goede aanvulling op. 

 

Financiën 

De kosten van het lidmaatschap bedraagt circa 8.000 euro. Deze kosten zijn relatief laag omdat de 

leden zelf actieve inhoudelijke bijdrage aan de P10 moeten leveren. De dekking van deze kosten wordt 

gevonden binnen het budget landelijke en bestuurlijke samenwerking.  

 

Communicatie 

Na besluitvorming van de P10 over het verzoek tot deelname zal uw raad opnieuw worden 

geïnformeerd.  

 

Vervolg 

Het Dagelijks Bestuur van P10 doet op basis van bijgevoegde brief een gemotiveerd voorstel aan het 

Algemeen Bestuur van P10. Het Algemeen Bestuur van P10 besluit vervolgens over het lidmaatschap. 

 

Bijlage(n) 

- brief verzoek lidmaatschap P10 
- Beschrijving P10: P10 een sterk netwerk 

- Strategische agenda P10 2019-2023 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                          de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


