
Op 10 juni stelde de D66-fractie technische vragen over het aansluiten van West Betuwe bij de P10. 
Deze mail voorziet in de beantwoording. 
 
Vraag 
De fractie van D66 heeft kennis genomen van de informatienota van het college met het onderwerp 
'Aansluiten lobby bij P10 inzake herverdeling gemeentefonds'. Dit lijkt de fractie een uitstekende stap. 
Sterker nog, de samenwerking van grote plattelandsgemeenten als P10 (hoewel het inmiddels 22 
gemeenten zijn), spreekt ons erg aan. West Betuwe voldoet aan alle kenmerken van deelnemende 
gemeenten en de onderwerpen waar de P10 zich hard voor maakt sluiten goed aan op de 
aandachtspunten van West Betuwe: 

 Demografische ontwikkelingen 

 Relatie plattelandsgemeente en gemeentefonds 

 Recreatie en toerisme 
 Functieveranderingen op het platteland 
 Nieuwe economische kansen in de buitengebieden 

 Veiligheid in het landelijke gebied (aanrijtijden) 

 Leefbaarheid in de kernen (voorzieningen, zorg, onderwijs) 
 Natuur- en waterbeheer, duurzaamheid 

De fractie wil het college vragen of reeds onderzocht is of deelname mogelijk is, of deelname vanuit het 
oogpunt van het college wenselijk is, of aan deelname financiële kosten verbonden zijn en of het 
college een uitspraak van de raad over deelname zou willen hebben.  
 
Reactie 

Het college is op dit moment aan het onderzoeken of aansluiten bij de P10 een meerwaarde heeft voor 

onze gemeente. De onderwerpen zoals genoemd zijn ook actueel in onze gemeente.  

 

Deelname wordt in eerste instantie getoetst aan de oppervlakte (> 20.000 ha), het aantal kernen (> 10) 

en het aantal inwoners van de grootste kern (< 15.000). Gemeente West Betuwe voldoet aan deze 

algemene criteria. Daarnaast volgt voor deelname nog een gesprek met het bestuur van de P10.   

De contributie aan de P10 is met circa 8.000 euro per jaar relatief laag. Hier staat tegenover dat de 

deelnemende gemeenten ook een actieve inhoudelijke bijdrage aan de P10 moeten leveren. Deelname is 

daarmee niet vrijblijvend.  

 

De eerste contacten met de P10 zijn inmiddels gelegd en op 2 juli 2020 staat een verkennend gesprek 

gepland met de voorzitter van de P10 en tevens burgemeester van Opsterland, mevrouw Van Selm. Na 

dit gesprek zal het college de balans opmaken en uw gemeenteraad informeren over de mogelijkheden 

bij het aansluiten bij de P10 en eventuele vervolgstappen.  

 

https://p-10.nl/wat-doet-de-p10/lid-worden/

