
Op 11 november jl. stelde de LLB-fractie enkele vragen over de Kernagenda’s.  
 
Hoeveel kernen agenda’s zijn er al compleet?  
Het kernagenda traject is een continu proces waarin inwoners en vertegenwoordigingen van de kernen 
en gemeente structureel met elkaar samenwerken. In deze samenwerkingsrelatie communiceren we 
gerichter, staan we dichter bij elkaar en halen we actiever input op. Dit is belangrijk om gezamenlijk te 
werken aan de ontwikkeling van wensen, maatwerkbehoeften en leefbaarheid in de kern, in combinatie 
met de gemeente brede opgaven. De eerste versie van de kernagenda is hiervoor een aanzet en 
belangrijk onderdeel van het kernenbeleid. Op dit moment zijn er negen eerste versies gereed: 
Heukelum, Gellicum, Asperen, Geldermalsen, Beesd, Enspijk, Rumpt, Meteren, Herwijnen.  

 
Krijgen wij die periodiek ook aangevuld in een raadsinformatienota? N.a.v. eerdere raadsvragen van 
Verenigd West Betuwe. 
Naar aanleiding van een eerdere vraag van VWB heeft u op 25 oktober  jl. de eerste zeven  kernagenda’s 
ontvangen. Hierbij ontvangt u aanvullend de kernagenda’s van Geldermalsen en Meteren. Alle 
kernagenda’s zullen ook op de website van de gemeente worden geplaatst, waar iedereen deze kan 
raadplegen. U ontvangt van ons periodiek de kernagenda’s die de komende maanden worden afgerond.  
Over de voortgang van het kerngericht werken wordt gerapporteerd tijdens de reguliere gemeentelijke 
Planning en Control cyclus. In maart 2022 volgt daarnaast een evaluatie over het kerngericht werken 
(ingezet vanaf 2019) van het uitvoeringsjaar 2021 in een raadsinformatienota.  

 
Wanneer kan de raad de planning verwachten van de overige kernen agenda’s? 
Voor het einde van dit jaar, 2021, verwachten wij dat er nog een aantal kernen met een eerste versies 
van de kernagenda bij gaan komen. De planning is dat alle kernen een eerste versie kernagenda hebben, 
in het eerste kwartaal 2022.  

 
Krijgt de gemeenteraad ook een uitnodiging voor de informatie avonden als er een kernenagenda 
gepresenteerd gaat worden? 
Het initiatief en realiseren van de eerste versies kernagenda ligt bij de inwoners van de dorpen en 
stadjes. Daarbij worden zij, namens de gemeente, ondersteund door de gebiedsmakelaars. De 
vertegenwoordiging of klankbordgroepen van de kernen organiseren op diverse manieren het traject 
rondom dit kernagenda proces. Afhankelijk van deze organisatie bepalen de vertegenwoordigingen hoe 
een eerste versie kernagenda gepresenteerd wordt aan het dorp of stadje (iedere inwoner moet wel de 
kans krijgen om mee te denken of te werken in dit proces of betrokken te zijn bij de realisatie van 
actiepunten). De uitnodiging van raadsleden bij presentaties kan dus per kern verschillen. 
 
Hoeveel subsidies zijn er dit jaar al aangevraagd? 
De inhoudelijke kaders voor de subsidie kernenbudget heeft u in september 2020 meegegeven bij de 
behandeling van de motie kernenbeleid. Onderwerpen op de kernagenda kunnen uitgevoerd worden 
door de inwoners(vertegenwoordigingen), door de gemeente, of gezamenlijk. Met betrekking tot het 
kernenbudget zijn inwoners van dorpen al gestart met de uitwerking van sommige onderwerpen op de 
kernagenda waarbij zij financiële steun nodig hebben. Zodra deze verordening wordt vastgesteld zullen 
de subsidie aanvragen met hulp van gebiedsmakelaars per direct ingediend gaan worden.  

 


