Jaarverslag 2015

Geachte lezer,
Met veel trots presenteert de P10 het eerste digitale jaarverslag over de activiteiten en behaalde
resultaten in 2015, een belangrijk jaar voor de P10.
Allereerst is de strategische agenda P10 “waar zijn we van en voor” unaniem door de deelnemers
vastgesteld. Het totstandkomingsproces was tevens een zoektocht naar de toegevoegde waarde
van de P10. Naast diverse bijeenkomsten zijn ook de resultaten van de studiereis naar Denemarken
van groot belang geweest voor de strategische agenda.
De studiereis heeft, door de grote deelname vanuit de gemeenten, maar zeker ook door de uitstekende begeleiding vanuit Platform31 een enorme impuls gegeven aan het gevoel samen meer
te kunnen bereiken. De in Denemarken gekozen oplossingen voor de problematiek van de grote
dunbevolkte plattelandsgemeenten biedt ook de P10 nieuwe inzichten. De aandacht in de Deense
en de Nederlandse pers voor het bezoek was buiten verwachting groot. Daarmee werd ook een
nieuwe impuls gegeven aan de herkenbaarheid en het belang van het netwerk.
In 2015 heeft de P10 helaas afscheid moeten nemen van oud burgemeester Aalderink en mede oprichter van de P10. In een gedenkwaardige bijeenkomst in zijn eigen gemeente is hij herdacht.
Tevens is in 2015 het lobbywerk zowel nationaal als internationaal geïntensiveerd. Mede dankzij de positieve insteek vanuit de VNG
heeft de P10 o.a. zijn inbreng kunnen hebben bij;
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemeen Overleg inzake de krimp;
Algemeen Overleg inzake de rijksmonumenten;
Deelname aan de VNG commissie Wonen en Ruimte;
Deelname aan de VNG commissie Europa en Internationaal;
Deelname aan VNG klankbordgroep herijking gemeentefonds;
Lid van de Nederlandse delegatie in het Comité van de Regio’s te Brussel;
Lid van de Commissie NAT van het Comité van de Regio’s te Brussel;
Gesprekspartner vanuit VNG inzake betaalautomaten.

De resultaten van deze lobby en vertegenwoordigingsactiviteiten zijn positief. Ten aanzien van de verdeling van de gelden vanuit het
gemeentefonds zijn er substantiële verschuivingen gedaan die positief uitpakken voor de P10 gemeenten.
Tot slot, de P10 heeft een prima jaar gehad waarin de herkenbaarheid, de slagkracht en het plezier in de samenwerking aanzienlijk
zijn gegroeid. Daaraan hebben alle deelnemers meegeholpen en ben ik ze als voorzitter grote dank verschuldigd.
Sluis, februari 2016
Annemiek Jetten

Organisatie P10
De organisatie van de P10 bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een kerngroep. Deze worden ondersteund
door een consulent, het secretariaat en diverse ambtelijke werkgroepen. Het algemeen bestuur wordt gevormd door de burgemeester en één wethouder per deelnemende gemeente, aangevuld met de leden van de kerngroep. Het dagelijks bestuur bestaat uit
de voorzitter, die burgemeester is van één van de P10 gemeenten en uit drie wethouders. De kerngroep wordt gevormd door vier
gemeentesecretarissen.
De vergadercyclus bestaat uit een vergadering van de kerngroep, gevolgd door de vergadering van het dagelijks bestuur en het
algemeen bestuur. In 2015 is deze vergadercyclus vier keer doorlopen. De vergaderingen van de kerngroep en het dagelijks bestuur
hebben voornamelijk telefonisch plaatsgevonden.De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn twee maal op een centrale locatie in het land georganiseerd en stonden daarnaast op het programma van de zomersessie in Hollands Kroon en de wintersessie in
Bronckhorst. Omdat er behoefte was aan een periodiek overleg tussen de kerngroep en het dagelijks bestuur is deze overlegvorm
in 2015 geïntroduceerd.
In 2015 hebben een aantal personele mutaties plaatsgevonden. De heer Scharenborg heeft in mei zijn ontslag ingediend als wethouder van de gemeente Berkelland. Daarmee is ook zijn lidmaatschap van het algemeen bestuur beëindigd. De heer Scharenborg is
opgevolgd in het algemeen bestuur door mevrouw Hoytink-Roubus. Tijdens de vergadering van 23 september heeft de P10 afscheid
genomen van de heer Snoep, gemeentesecretaris van Aa en Hunze en sinds het prille begin lid van de kerngroep van de P10. In
juni is de heer Seton officieel beëdigd tot burgemeester van Borger-Odoorn en in oktober mevrouw Besselink tot burgemeester van
Bronckhorst. Beiden zijn daarmee tevens lid geworden van het algemeen bestuur.
Communicatie
In 2015 is gestart met het periodiek uitgeven van een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief geeft de lezer een mooi zicht op de activiteiten
en waar de P10 voor staat. In 2015 zijn er twee nieuwsbrieven verschenen. Naast de nieuwsbrieven worden er met regelmaat nieuwsberichten gepubliceerd op de P10 website.
P10 secretariaat en consulentschap overgedragen aan gemeente Sluis
In verband met het voorzitterschap van Annemiek Jetten, burgemeester van Sluis, is de P10 ondersteuning door de gemeente Bronckhorst op 17 maart overgedragen aan de gemeente Sluis. De gemeente Bronckhorst verzorgde sinds de oprichting van de P10 in
2008 het secretariaat (door Nelleke van Tuil). Later kwam daar het consulentschap (door Anna Hoekman) bij. Beide dames hebben als
dank voor hun jarenlange enthousiaste inzet voor de P10, het P10-tje ontvangen.
Strategische agenda, Statuut en Huishoudelijk reglement
De P10 heeft in 2015 haar strategische agenda, statuut en huishoudelijk reglement vastgesteld. Er zijn afspraken gemaakt over de
vraagstukken waar de P10 zich op gaat richten en op welke wijze de P10 georganiseerd is.
De komende jaren richt de P10 zich op vraagstukken die:
1.
2.

vanwege het grote grondgebied, relatief weinig inwoners en bedrijven en kleine kernen, een ander effect hebben op bewoners,
burgers en recreanten dan in de gemiddelde plattelandsgemeente.
een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en leefbaarheid van het stedelijk gebied doordat voor de leefbaarheid een plattelandsgebied nodig is met veel grond en ruimte voor recreatie, voedselwinning en activiteiten die veel beslag op ruimte leggen. De
P10 gemeenten (weinig verstedelijkt, lage inwonersdichtheid, uitgestrekt gebied) zijn hier zeer geschikt voor.

Centraal daarbij staan de thema’s aantrekkelijk platteland, maatwerk voor platteland en samenspel tussen stad en platteland. De P10
maakt zich onder andere sterk voor snel internet op het platteland en voor financieel maatwerk en maatwerk in regelgeving. Het
is van cruciaal belang dat vigerende financiële systemen en regelingen op maat worden toegesneden van gemeenten met relatief
weinig inwoners, bedrijven en recreanten. De P10 lobbyt en adviseert gevraagd en ongevraagd richting provinciale, nationale en
Europese overheid en maatschappelijke brancheverenigingen. Daarnaast worden kennis en ervaringen uitgewisseld binnen de P10
en met andere netwerkpartners.

Denemarken reis
Van 29 april t/m 1 mei maakte de P10 een studiereis naar de regio Noord Jutland in
Denemarken. Denemarken lijkt op Nederland, maar heeft al langer te maken met
bevolkingskrimp en de vraagstukken die een verandering van de samenstelling van
de bevolking met zich meebrengen. Voor de P10 reden genoeg om met een groep
burgemeesters, wethouders en beleidsmedewerkers eens in Denemarken te gaan
kijken en te leren van de Deense plattelandsaanpak. Thema’s die tijdens de studiereis
aan de orde zijn geweest: gezondheidszorg in een dunbevolkte regio, samenwerking
in plattelandsregio’s en bouwen op basis van bestaande kwaliteiten.
Zomersessie en wintersessie
Twee keer per jaar vergadert de P10 niet op een centrale locatie in het land, maar
zijn we te gast bij één van de deelnemende gemeenten: de zomer- en wintersessie.
Tijdens deze sessie vinden er naast de vergadering van het algemeen bestuur ook
ambtelijke bijeenkomsten plaats waar kennis en ervaringen worden gedeeld en heeft
de gastgemeente de gelegenheid om een gedeelte van het programma in te vullen.
Op 17 juni was de P10 voor de zomersessie te gast bij de gemeente Hollands Kroon. Naast de vergadering van het algemeen
bestuur vonden er drie ambtelijke bijeenkomsten plaats: een bijeenkomst over de ervaringen van de Denemarken reis in relatie tot
het opstellen van de strategische agenda P10, een bijeenkomst over de organisatie-ontwikkeling van Hollands Kroon en een bijeenkomst over het bestemmingsplan buitengebied/PAS maatregelen. Na de middag werd een bezoek gebracht aan Den Oever,
waar een presentatie over het masterplan Den Oever en een boottocht op het programma stonden. De zomersessie was drukbezocht en er kon worden teruggekeken op een geslaagde dag, die leidde tot het eerste concept van de strategische agenda.
De wintersessie vond plaats op 25 november in de gemeente Bronckhorst. De dag begon met een vergadering van het algemeen
bestuur, waar het reglement en de statuten zijn vastgesteld. Daarmee is meer vorm en inhoud gegeven aan de organisatie van de
P10. Tevens is er ook de mogelijkheid gekomen voor nieuwe leden om zich te kandideren. Parallel aan de vergadering van het algemeen
bestuur vond een ambtelijke bijeenkomst plaats. In die bijeenkomst is de opmaat voor het uitvoeringsprogramma 2016-2017 tot
stand gekomen. Na de lunch werd voor de eerste maal, in aanwezigheid van zijn weduwe de Henk Aalderink prijs uitgereikt. Een prijs
voor het meest innovatieve idee ter bevordering van de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland.
Henk Aalderink prijs
Om aan heel Nederland te laten zien dat het platteland
leeft, energie heeft, spannend en vernieuwend is en geloof heeft in de toekomst heeft de P10 de Henk Aalderink
prijs ingesteld. Deze prijs is vernoemd naar de overleden
oprichter van de P10, Henk Aalderink. Er werd gezocht
naar een vernieuwend project om de leefbaarheid te
vergroten en een project wat een antwoord biedt op
de problemen waar het platteland mee te maken heeft.
Via de website van de P10 konden inwoners, verenigingen en stichtingen uit één van de P10 gemeenten hun
project aanmelden. Uit maar liefst 15 inzendingen heeft
het dagelijks bestuur een winnaar gekozen, Wijzelf Zorgcoöperatie Achterhoek. Het doel van Wijzelf is om samen
zelf zorg te organiseren door middel van een website. Op
woensdag 25 november vond de eerste uitreiking plaats
tijdens de wintersessie van de P10 in Bronckhorst. De prijs
werd uitgereikt door mevrouw Aalderink en mevrouw
Jetten, voorzitter van de P10. De Henk Aalderink prijs
wordt jaarlijks uitgereikt.

Brieven aan de Tweede Kamer
De P10 heeft voor twee onderwerpen de aandacht gevraagd van de Tweede Kamer. In november is een brief verstuurd aan alle
Tweede Kamerfracties in reactie op de brief van staatssecretaris Dekker over de bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. In de brief werden de fracties verzocht om bij de behandeling van het wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker ook
rekening te houden met de demografische gevolgen voor de onderwijsinstellingen in de P10 gemeenten.
Begin december heeft de P10 gereageerd op het initiatiefvoorstel van mevrouw Drs. K.C.J. Straus, krimp in het voortgezet onderwijsvan kramp naar kans. De P10 heeft de leden van de vaste Kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap geïnformeerd
dat zij met genoegen kennis heeft genomen van het voorstel en deze beoordeelt als goed, van urgent belang en op korte termijn
onmisbaar voor het behoud van scholen en afdelingen.
Een greep uit de P10 acties
De P10 is zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau actief. De P10 wordt met enige regelmaat uitgenodigd voor overleggen of om
input gevraagd door ministeries, belangenorganisaties zoals de VNG en netwerkpartners of een combinatie ervan. De P10 wordt dan
vertegenwoordigd door leden van het algemeen bestuur en ambtenaren werkzaam bij één of meerdere P10 gemeenten. Terugkoppeling van deelname aan overleggen en de gegeven input vindt plaats in de vergaderingen van het algemeen bestuur of via de P10
nieuwsbrief.
Onderstaand een nadere greep uit de reacties die door de P10 zijn gegeven of de overleggen waar de P10 in 2015 aan heeft deelgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reactie aan VNG over de PAS, plan MER en gebiedsanalyses;
Deelname aan VNG-IPO bestuurlijke begeleidingscommissie model verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en
handhaving omgevingsrecht;
Deelname aan congres Woningwet op Weg;
Deelname aan programma adviescommissie voor nationaal verkeerskundecongres, CROW (kenniscentrum voor verkeer, vervoer
en infrastructuur);
Deelname aan VNG bijeenkomst landelijk gebied;
Deelname aan overleg ministerie van infrastructuur en Milieu, expertmeeting Ladder voor duurzame verstedelijking;
Deelname aan VNG bijeenkomst kleine gemeenten;
Deelname aan klankbordgroep PostNL over wijzigingen Postwet;
Reactie aan VNG op conceptadvies verhoging snelheid landbouwvoertuigen;
Reactie op het door Alterra opgestelde rapport, Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied;
Deelname via de VNG aan het Comité van Toezicht POP III;
Deelname aan begeleidingscommissie groot onderhoud gemeentefonds, cluster volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
stadsvernieuwing.
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