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1 Inleiding 
Op 13 maart 2019 stelt het algemeen bestuur van de P10 de Strategische agenda 2019-2023 vast. 

Op basis van deze agenda stellen we jaarlijks een uitvoeringsprogramma op. In dit programma staan 

de activiteiten, waar we in 2019 prioriteit aan geven. De activiteiten zijn per programmalijn 

gerangschikt. Lopende het jaar kan de actualiteit er overigens voor zorgen dat we het programma 

aanpassen. 

We hebben ook een communicatiestrategie opgesteld. De concrete punten die daaruit voortkomen, 

zijn in dit uitvoeringsprogramma opgenomen. We bouwen in 2019 aan de verdere professionalisering 

van de P10-communicatie en zetten onder meer in op het versterken van het netwerk en de relaties. 
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2 Prioriteiten per programmalijn 
 

2.1 PROGRAMMA /  Leefbaar platteland 

 

Om goed te wonen, werken en recreëren in gemeenten met relatief weinig inwoners en een grote 

oppervlakte is het nodig dat het platteland een leefbare regio blijft voor inwoners, bedrijven en 

toeristen. Snel internet en volledige dekking van mobiele telefonie zijn daarbij als basisvoorziening 

nodig, voor inwoners én bedrijven. Voor een goed functionerende economie is dus zowel fysieke als 

digitale bereikbaarheid van het grootste belang. 

 

Mobiliteit  

Probleemanalyse Recent (maart 2018) heeft Binnenlands Bestuur samen met 

onderzoeksbureau Arcadis een onderzoek gedaan naar regionaal 

mobiliteitsbeleid. Daaruit bleek onder meer dat in de steden en drukbevolkte 

gebieden veel nieuwe vormen van mobiliteit worden onderzocht of daar mee 

wordt geëxperimenteerd. Daarentegen blijkt in plattelandsgebieden veel 

minder initiatieven te zijn en dus de auto als traditioneel vervoersmiddel nog 

vrij spel heeft.  

Veel plattelandsgemeenten voeren op dit moment geen enkel beleid dat 

aanstuurt op inzet van duurzame mobiliteit bij investeringen in stedelijke 

ontwikkeling. Vanuit de P10 willen we hier versnelling in aanbrengen.  

Wat willen we 

bereiken? 

Mobiliteitsbeleid bij de P10-gemeenten dat aansluit bij de landelijke trend.  

Hoe gaan we dat 

doen? 

Kennisdeling en lobby: 

 Er zijn te veel verschillende vormen van vervoer: leerlingenvervoer, 

regiotaxi en andere vormen van doelgroepenvervoer. Dit zorgt voor 

deels lege busjes en onnodig veel kilometers. Door slimmer te 

combineren, kunnen vervoersmogelijkheden beter worden benut. We 

gaan kennis en ervaring delen.  

 Vanuit de P10 een quickscan naar best practices in duurzame mobiliteit, 

van waaruit een voorzet kan worden gedaan voor een 

programmavoorstel duurzame mobiliteit op het platteland. 

 Afstemming met provincies, VNG en het Rijk over het te voeren beleid. 

 

Wie hebben we 

nodig? 

Provincies, vervoersbedrijven, rijk 

Planning Kennisdeling, afstemming q2 2019 

Quikscan q4 2019 

Leidende gemeente Hollands Kroon, Theo Meskers (wethouder), Rianne Kleine Koerkamp 

(ambtelijk) 

Andere deelnemers -Schouwen Duiveland 

-Winterswijk (niet P10 => wel Achterhoek)  
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Bereikbaarheid (medische) voorzieningen 

Probleemanalyse Bekend probleem is het overeind houden van medische voorzieningen. Het 

is begrijpelijk dat niet iedere specialisatie in of rond plattelandsgebieden te 

vinden is. Om de leefbaarheid ook voor ouderen en kwetsbare bewoners in 

plattelandsgebieden op peil te houden is de nabijheid van dergelijke 

voorzieningen wel essentieel. 

Wat willen we 

bereiken? 

Kennis delen over de behoefte aan voorzieningen, hoe je voorzieningen 

bereikbaar houdt en hoe je de inwoners erbij betrekt. Wat houd je met 

elkaar overeind en wat heb je hiervoor over? Welke rollen of taken kunnen 

inwoners of dorpen overnemen? 

Hoe gaan we dat 

doen? 

 Wij denken aan voorbeelden zoals (mobiele) miniklinieken, met 

specialisten die bijvoorbeeld op meerdere plekken werken. In rurale 

gebieden in niet westerse landen is dat al dagelijkse praktijk. Uitdaging 

is om de zorg toch op kwalitatief niveau te houden.  

 Zorgen dat er vanuit de lokale overheid ook planologische ruimte voor 

dergelijke initiatieven is.  

 Tevens kan worden gedacht aan een gezamenlijk fonds voor de 

financiering. 
Wie hebben we 

nodig? 

Ministerie van VWS, VNG, Zorgverzekeraars? 

Planning Q3 2019 uitwerking.  

Leidende gemeente Hollands Kroon, Theo Meskers (wethouder), Rianne Kleine Koerkamp 

(ambtelijk)  

Andere deelnemers - Gemeente Sluis  

- Vacature op P10 platform 

 

 

Dekking breedbandinternet en mobiele telefonie 

Probleemanalyse Er zijn nog knelpunten in de dekking van breedbandinternet en mobiele 

telefonie in de P10-gemeenten. De focus voor P10 ligt met name op 

mobiele telefonie/internet (5G) omdat er steeds meer glasvezel initiatieven 

zijn (en kennis voorhanden is) op het platteland. We richten ons met name 

op de onrendabele gebieden waar alleen draadloze oplossingen mogelijk 

zijn, en experimenten met toepassingen van 5G.  

Wat willen we 

bereiken? 

Een reductie van de knelpunten met minimaal 10%. Minimaal 1 pilot voor 

een mast in de P10 gemeenten met een sociale constructie. Actieve 

kennisdeling onderling.  

Hoe gaan we dat 

doen? 

Mobiele telefonie/5G:  

1. We brengen met behulp van de applicatie Geoloket per gemeente in 
kaart waar het mobiele bereik onvoldoende is 

2. We gaan (bestuurlijk) in gesprek met telecomproviders over de 
mogelijkheden om extra masten te plaatsen of de knelpunten 
anderszins op te lossen. 

3. We gaan gezamenlijke lobby voeren om een deel van de opbrengst van 
de frequentieveiling voor 5G (najaar 2019) in te zetten voor het principe 
van de sociale mast (onrendabele gebieden).  

Wie hebben we 

nodig? 

Telecomproviders, VNG, Ministerie. 

Planning Voorjaar 2019 zijn de knelpunten in beeld gebracht en ligt er een 

stappenplan om de knelpunten aan te pakken. Er is al een constructief 

gesprek over samenwerking gevoerd met Tele2/T-Mobile.  

Leidende gemeente Hollands Kroon, Theo Meskers (wethouder), ambtelijk Matthijs Beute.  
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Andere deelnemers -Gemeente Sluis (Danielle de Clerck (ambtelijk) 

-Gemeente Borger-Odoorn Niek Wind (wethouder) Henk Brink  (ambtelijk) 

 

 
 
2.2 PROGRAMMA / Maatwerk platteland 
 
Voor de P10 is het cruciaal dat in financiële en wettelijke regelingen ruimte is voor maatwerk voor 

gemeenten met relatief weinig inwoners en een grote oppervlakte. De uitgestrektheid en het 

ontbreken van een stedelijke kern zorgen ervoor dat maatschappelijke vraagstukken een grotere 

impact hebben dan in een gemiddelde plattelandsgemeente. 

 
Omgevingswet 
 

Probleemanalyse De omgevingswet wordt in 2021 van kracht. In aanloop op deze wet 
worden 
er op diverse niveaus initiatieven genomen en wordt de wet steeds verder 
ingevuld (AMvB’s, regeling, instrumenten). Hierbij wordt de focus meestal 
gelegd op de Randstad en steden. 
 

Wat willen we 
bereiken? 

Het is de taak van de P10 om ervoor te zorgen dat er voldoende aandacht 
en bewustwording is/ontstaat voor het platteland met zijn eigen dynamiek 
en 
dat de regelgeving en uitwerkingen ook dáárvoor passend moeten zijn. 
 

Hoe gaan we dat 
doen? 

1. In hoofdzaak gaat het om het kritisch volgen van het 
wetgevingsproces in brede zin. Vooral daar waar de plattelands-/P10 
belangen in het geding zijn. 

2. Lobby voeren en participeren in lopende trajecten. 
3. Onderling uitwisselen van kennis (zoals de Dag van het 

Omgevingsplan op 4 december 2018). 
We zitten als P10 inmiddels ‘aan de voorkant’, vergelijkbaar met G4 
en G40. Binnen de VNG verloopt het proces volgens planning. 
 

4. Concrete actie betreft het zorgen voor ambtelijke en (zo mogelijk) 
bestuurlijke inbreng bij: 

 Nationale omgevingsvisie – in afronding (NOVI) 

 Ontwikkeling staalkaarten omgevingsplan 

 Omgevingsregeling 

 Invoeringswet 

 Aanvullingswetten 

 AMvB’s. 
5. Betrekken van collega’s van andere P10-gemeenten dan 

vertegenwoordigd in de werkgroep Omgevingswet. 
 

Wie hebben we 
nodig? 

VNG (Laura van Rossum), ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Planning Jaarplan 2019 

Leidende gemeente Berkelland, bestuurder Patricia Hoytink (tevens lid van de VNG-commissie 
‘Wonen, Ruimte en Mobiliteit’), coördinerend ambtenaar Janet Wildeman.  
Harry Scholten en Patricia Hoytink houden elkaar waar nodig op de 
hoogte. Dat gebeurt eveneens op ambtelijk niveau 

Andere deelnemers Leden van de Werkgroep Omgevingswet (Berkelland/Janet Wildeman, 
Bronckhorst/Martin Jolink, 
Borger-Odoorn/Henk Brink, Peel en Maas/Leonne Delahaije, 
Opsterland/Jan Hartog). 
Alle P10 gemeenten. 
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Maatwerk Gemeentefonds 
 

Probleemanalyse Omvang en samenstelling van de algemene uitkering zijn voortdurend aan 
veranderingen onderhevig. Voor grote steden is er al langer ruimte deel te 
nemen aan diverse overlegsessies met het Rijk. Inspraak van 
plattelandsgebieden was nauwelijks aan de orde. Ook is het kennisniveau 
van (met name) ontwikkelingen op dit werkterrein lager dan bij grote 
organisaties. 
 

Wat willen we 
bereiken? 

1. Meepraten en meedenken over ontwikkelingen in het Gemeentefonds 
bij o.a. het ministerie van BZK en de VNG; 

2. Kennisvergroting P10-gemeenten. 
3. Speciale aandacht vragen de financiële verhoudingen binnen het 

Sociaal Domein. Binnen een aantal gemeenten tekenen zich hier 
forse tekorten af. P10 blijft scherp op mogelijke nadelige verschillen 
ten opzichte van meer stedelijke gemeenten. Afstemming op dit punt 
op de portefeuille Sociaal Platteland (gemeente Sluis).  

 

Hoe gaan we dat 
doen? 

Nog verder uit te werken door deelnemers, maar bestaat o.a. uit: 
Actieve deelname aan werkgroepen Gemeentefonds vanuit het ministerie 
van BZK en de VNG; 
Kennisdeling. 
 

Wie hebben we 
nodig? 

VNG, ministerie van BZK 

Planning Jaarplan 2019. 

Leidende gemeente Gemeente Bronckhorst, bestuurder Marianne Besselink (tevens lid 
Expertgroep Financiële Verhouding VNG). Marianne Besselink en Harry 
Scholten (tevens lid Commissie Financiën VNG) houden elkaar direct op 
de hoogte en stemmen zaken af. 
Coördinerend ambtenaar Jos Tiemessen, t.a.v. gemeentefonds Chris 
Sloot. Contacten met Henk Roosink, gemeente Hof van Twente en 
Danielle de Clerck, gemeente Sluis. 
 

Andere deelnemers wordt nog ingevuld. 
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Asbest 
 

Probleemanalyse Er ligt een forse opgave ten aanzien van de sanering van asbestdaken 
(uiterlijk 31 december 2024). Plattelandsgemeenten hebben hier een andere 
positie dan stedelijke gemeenten gelet op de grote aantallen m2 
asbestdaken op agrarische en voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. 
 

Wat willen we 
bereiken? 

Met name toereikende budgetten voor de te saneringsopgave. 
 

Hoe gaan we dat 
doen? 

Volgen van de wet- en regelgeving. 
Bij dit item geen aparte Werkgroep maar aanhaken bij de bestaande 
advisering en kennis bij de gemeente Hof van Twente, gemeente Berkelland 
en overige P10-gemeenten. 
P10 haakt feitelijk aan bij de bestaande lobby en overige activiteiten; hierbij 
wordt mede namens P10 gesproken. Bespreken standpunten en 
terugkoppeling binnen het DB. 
Kennisdeling. 
 

Wie hebben we 
nodig? 

Provincies, VNG, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
 

Planning  

Leidende gemeente  

Andere deelnemers  

 
 

 

2.2  PROGRAMMA /  Samenspel stad en platteland 

 

Platteland en stad vullen elkaar op vele gebieden aan. Dunbevolkte gebieden met kleine kernen vullen 

de gewenste rust en ruimte van de stedeling in, maar zorgen ook voor economische dragers zoals 

voedsel, natuur en recreatie. Anderzijds bieden de steden veel waarde voor het platteland, 

bijvoorbeeld door het economische en culturele aanbod. De P10 wil dat het platteland en de stad op 

basis van gelijkwaardigheid en vanuit de inhoud het gesprek met elkaar aangaan over samenwerking. 

Op het schaalniveau van de directe omgeving, maar ook op het schaalniveau van heel Nederland. 

 

Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van de verkenning hoe de verbinding tussen stad en 
platteland vorm gegeven kan worden. Deze verbinding kan bestaan uit: 
- concrete samenwerking (projecten) 
- kennisuitwisseling 
- netwerkvorming 
- gezamenlijke agendering van onderwerpen.  
 
Op 8 februari 2018 heeft een meet up ‘Dialoog tussen platteland en stad’ plaatsgevonden. De 
bijeenkomst heeft een grote hoeveelheid aan ideeën en netwerkpartners opgeleverd.  
Als follow up hiervan zijn verschillende acties ingezet. Het gaat dan om werkgroepen met 
verschillende netwerkpartners rondom thema’s als voedsel, toerisme & recreatie en bereikbaarheid. 
Uit deze werkgroepen kunnen gezamenlijke projecten ontstaan, zoals dat ook gebeurd is rondom het 
thema Sociale duurzame energie. Deze projecten worden toegevoegd aan dit uitvoeringsprogramma.  
 
Er is veel interesse en dynamiek rondom het thema ‘Samenspel stad en platteland’, veel partijen 
zijn/willen hiermee aan de slag. Een belangrijke opgave voor 2019 is de (ambtelijke) P10 aansluiting 
bij dit thema. Zodat we in 2019 de slag kunnen maken van verkenning naar concrete projecten. 
Waarbij ook in P10 gemeenten projecten worden uitgevoerd en we als  volwaardig partner mee doen 
bij het landelijk positioneren van het thema ‘Samenspel stad en platteland’. .  
 
Daarom is het zaak om de krachten binnen de P10 te bundelen rondom bepaalde thema’s, 
bijvoorbeeld klimaatadaptatie. Verkend wordt wat de mogelijkheden zijn van klimaatadaptatie in relatie 
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met dit thema. Er wordt een werkgroep gevormd die in eerste instantie gericht is op kennisdeling. Een 
zelfde aanpak wordt toegepast voor het thema voedsel.  
 
Samen met de netwerkpartners gaan we het onderwerp ‘sociale energie’ op de agenda zetten. 
Hiermee wordt bedoeld dat het platteland voorziet in een deel in de stedelijke energiebehoefte door 
duurzame energie te leveren. Dit mag niet te koste gaan van de functie van het platteland (agrarische, 
landschappelijke en toeristisch functie) en (een deel van) de middelen die door de duurzame energie 
worden gegenereerd moeten ten goede komen aan de leefbaarheid van het platteland. Dit traject is 
complementair aan de Regionale Energie strategieën (RES) die momenteel worden uitgewerkt.  
 
Daarnaast is het belangrijk om de samenwerking te blijven zoeken met partijen die op dit thema actief 
zijn, Platform 31 speelt daarbij een belangrijke rol. Binnen deze club is veel expertise, hebben een 
groot netwerk en goede communicatiekanalen.  
  
 

 
Uitvoering ‘Samenspel stad en platteland 

- aansluiting van de P10 gemeenten bij dit onderwerp, zodat we in diverse netwerken onze rol 
kunnen pakken en dat concrete projecten worden uitgevoerd in de P10 gemeenten.  
- agendering/uitvoering van het onderwerp ‘Sociale duurzame energie/Klimaatwet’, voedsel, 
klimaatadaptatie en water.  
- partnerschap met Platform 31 
 
 

Sociale duurzame energie / Klimaatwet 

Probleemanalyse Er is in Nederland behoefte aan ruimte om meer duurzame energie te 

kunnen produceren. De P10-gemeenten hebben meer ruimte te bieden dan 

veel andere gemeenten.  

Wat willen we 

bereiken? 

Gezamenlijk met onze netwerkpartners maken we ons sterk dat de 

middelen die verdient worden met de opwekking van duurzame energie ook 

ten gunste komen van lokale gemeenschappen en op een manier dat de 

kwaliteit van het landschap behouden blijft. Dit is complementair aan de 

Regionale Energie Strategieën (RES) die momenteel uitgewerkt worden. 

Hoe gaan we dat 

doen? 

 

Wie hebben we 

nodig? 

Kennisdeling en lobby 

Planning We brengen in kaart welke mogelijkheden er in de P10-gemeenten zijn om 

ruimte te bieden voor energieproductie door zon, wind, et cetera. Hierbij 

wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden voor bijvoorbeeld 

gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. We brengen zo mogelijk ons 

standpunt in bij de uitwerking van de nieuwe klimaatwet van het kabinet. 

Leidende gemeente  

Andere deelnemers Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Binnenlandse 

Zaken, K6, ZLTO, Leisure Lands 
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Voedsel 

Probleemanalyse 
Momenteel is een beweging gaande naar een meer gezond en 
milieuvriendelijk voedselsysteem. Hierin speelt de relatie tussen stad en 
platteland een rol. 

Wat willen we 
bereiken? 

Aspecten die daarbij een rol spelen zijn: de transitie naar een duurzaam 
voedselsysteem, verdienmodellen voor agrariërs, verbinding van agrariërs 
met de maatschappij en bewustwording van de noodzaak van een 
duurzaam voedselsysteem 

Hoe gaan we dat 
doen? 

- Meer contact stimuleren tussen consumenten en producenten van 
voedsel. 
- Bewustwording over voedsel bij jongeren stimuleren  

Wie hebben we 
nodig? 

G40 (Gemeente Ede-Wageningen), Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
BNG Bank, Platform 31 

Planning Einde 2019 

Leidende gemeente   

Andere deelnemers 

Vanuit de P10 wordt een werkgroep gevormd rondom dit thema. De 
werkgroep richt zich in eerste instantie op kennisdeling tussen de P10 
gemeenten.  
De expertise en ervaringen van deze werkgroep kunnen ingebracht worden 
in de samenwerking met de andere netwerkpartners. 

 

Klimaatadaptatie en water 

Probleemanalyse De klimaatsverandering van de komende jaren zorgt voor meer extremen in 
het weer zoals extreme regenval, extremere stormen, grotere periodes van 
droogte en hitte. Het klimaat trekt zich niets aan van het verschil tussen stad 
en platteland. Hoe passen we ons hierop aan en hoe kunnen we als stad en 
platteland hierin samenwerken. 
 

Wat willen we 
bereiken? 

Adequate reageren op klimaatverandering zodat schade beperkt blijft en 
kansen benut worden.  
 
 

Hoe gaan we dat 
doen? 

Voor een adequate reactie is het belangrijk om inzicht te krijgen in de 
kwetsbaarheden en risico’s die ontstaan door de (verwachte) 
klimaatverandering. Inzicht wordt verkregen door zogenaamde stresstesten.  
 
Via een werkgroep vindt kennisuitwisseling plaats over de uitvoering, de 
resultaten en de aanpak naar aanleiding van de stresstesten .  
 
Andere vraagstukken die in de werkgroep behandeld worden zijn:  
- is er een specifieke plattelandsopgave en vraagt deze om maatwerk voor 
het platteland? 
- in hoeverre is er een relatie met de stedelijke opgave? 
Als de antwoorden op deze vragen aanleiding geven zal actie ondernomen 
worden. 
  

Wie hebben we 
nodig? 

In eerste instantie P10 gemeenten 

Planning Einde 2019 oplevering van de opbrengst van de kennisuitwisseling inclusief 
eventuele vervolgaanpak 

Leidende gemeente Vacature 
 

Andere deelnemers Werving via het platform 
. 
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2.3 Programma/Sociaal Platteland 

 

De kracht van onze lokale gemeenschappen zit in de zelfredzaamheid en zelforganisatie en toont zich 

in de vele ‘kleinschalige’ initiatieven die het platteland rijk is. Deze initiatieven dragen bij aan het 

behoud van leefbaarheid op het platteland. Lange afstanden, vergrijzing en de veranderende 

bevolkingssamenstelling hebben invloed op de toegang tot zorg en onderwijs. Van huisarts tot 

fysiotherapeut, van huishoudelijke hulp tot jeugdzorg, van basis-en voortgezet onderwijs tot 

middelbaar en hoger onderwijs. De P10 maakt zich sterk voor de toegang tot deze voorzieningen.  

 

Toegankelijk Toekomstbestendig Onderwijs 

Probleemanalyse Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verdeelt jaarlijks op 
1 januari de budgetten voor het voortgezet onderwijs op basis van het 
aantal leerlingen. Het aantal leerlingen op 1 oktober is daarbij leidend. 
 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil de 
verdeling van de basisbekostiging (personeel en materieel) aan besturen 
vereenvoudigen. Daartoe is een wetsvoorstel vereenvoudiging 
bekostigingsmodel voorgezet onderwijs in voorbereiding. De verwachte 
ingangsdatum van het vereenvoudigde bekostigingsmodel is 1 januari 
2021 
 
Dalende leerlingenaantallen op het platteland in combinatie met de 
huidige bekostigingssystematiek zorgen ervoor dat het 
voortbestaan/toegang tot het voortgezet onderwijs op het platteland onder 
druk staat. 
 

Wat willen we 
bereiken? 

 Dat de bekostiging van het voortgezet onderwijs niet alleen op de 
parameter leerlingenaantallen wordt gebaseerd maar ook op een 
toegankelijkheid parameter. Kilometer afstand tot 
schoolvoorziening, reistijd tot een schoolvoorziening.  

 Inbreng in lopend wetgevingstraject met aandacht voor P10 
situatie 
 

Hoe gaan we dat 
doen? 

 Er wordt een analyse uitgevoerd binnen de P10 gemeenten naar 
de huidige financiering van het voortgezet onderwijs inclusief 
knelpunten.  

 Aansluiten bij bestaande lobby van o.a. de Zeeuwse Lobbyisten 

Wie hebben we 
nodig? 

 VNG commissie zorg, jeugd en onderwijs 

 Lobbyisten P10 gemeenten 

 K6 

 Provincies Zeeland en Friesland (gezamenlijke inspanning 
onderwijs) 

 Ministerie OCW 

Planning Analyse gereed juli 2019, daarna lobbytraject  

Leidende gemeente Sluis 

Andere deelnemers Opsterland (samenwerking provincie Zeeland/Friesland) 
Met gemeenten Hulst, Schouwen-Duiveland, Goeree-Overflakkee heeft 
gemeente Sluis in februari afspraken staan. Daarin wordt deelname 
besproken. 
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Herverdeling middelen Sociaal domein (in samenspraak met maatwerk platteland) 

 

 

 

2.4 Programma / Extra DB-projecten 

 

Werkgroep Europa 

Probleemanalyse Europa is belangrijk voor de P10. Over een belangrijk deel van 
bijvoorbeeld de plattelandsproblematiek wordt in Brussel gesproken en 
beslist. Het netwerk van de P10 bij Europese instellingen en andere 
organisaties is nog onvoldoende. 

Wat willen we bereiken? Invloed op Europese besluitvorming en een goed netwerk bij Europese 
instellingen en andere organisaties. 

Hoe gaan we dat doen? In de werkgroep Europa bereiden we lobby voor Europese thema’s voor 
en bespreken we hoe we de P10 bekender kunnen maken in Brussel, 
bijvoorbeeld door deelname aan de European Week of Regions and 
Cities.. 

Wie hebben we nodig? Een medewerker van de VNG is lid van de werkgroep 

Planning De werkgroep komt viermaal per jaar bijeen. 

Leidende gemeente Opsterland (Rob Jonkman, Piet Brouwer) 

Andere deelnemers Schouwen-Duiveland, Bronckhorst, Hof van Twente, VNG 

 

  

Probleemanalyse De tekorten in het sociaal domein lopen op. De financiële druk op het 
sociaal domein staat de vernieuwing in de weg en zorgt voor grote druk 
op de gemeentelijke begrotingen.  

Wat willen we 
bereiken? 

Voldoende financiële middelen om de taken in het sociaal domein uit te 
kunnen voeren en de vernieuwing te kunnen realiseren 

Hoe gaan we dat 
doen? 

- Een analyse binnen de P10 is noodzakelijk. Per P10 gemeente 
zou de totale geldstroom, inclusief tekorten in beeld gebracht 
moeten worden per onderdeel binnen het sociaal domein, Wmo, 
Jeugd en Participatiewet. 

- Een analyse van hoe de onderdelen in het sociaal domein per 
gemeente georganiseerd zijn. 

- Op basis van analyse gemeenschappelijke probleem 
identificeren, inclusief oplossingsrichtingen.  

- Aansluiten bij bestaande lobbytrajecten. 

Wie hebben we 
nodig? 

 Financiële medewerkers P10/P10 werkgroep herverdeling 
gemeentefonds 

 Specialisten Jeugdwet, Participatiewet, Wmo per gemeente 

 VNG Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs/Commissie 
Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie 

 Ministeries 
 

Planning Analyse gereed Q3 2019 

Leidende gemeente Hof van Twente (i.s.m. Bronckhorst in haar rol als inhoudelijk 
bestuurlijk/ambtelijk ‘trekker’)   

Andere deelnemers Werkgroep herverdeling gemeentefonds 
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Uitwerking vijfpuntenplan naar aanleiding Onderzoek platteland 

Probleemanalyse De kracht van onze lokale gemeenschappen zit in de zelfredzaamheid 
en zelforganisatie en toont zich in de vele kleinschalige initiatieven die 
het platteland rijk is. In 2018 hebben we een onderzoek laten uitvoeren 
naar de die leefbaarheidsinitiatieven; wat kunnen we daarvan leren? Hoe 
kunnen we daar als overheid het best bij aansluiten? Op basis van dit 
rapport is een  vijfpuntenplan opgesteld als eerste duiding van het 
onderzoek. Dit vijfpuntenplan zal in 2019 worden opgepakt en 
uitgewerkt.  
 

Wat willen we bereiken? Goede ondersteuning van lokale initiatieven  

Hoe gaan we dat doen? Werkgroep inrichten met verschillende partijen om de volgende punten te 

concretiseren en een  plan van aanpak op te stellen 

1. Hoe we onze rol als eerste overheid voor de burger het beste 
kunnen vormgeven en hoe overheden gezamenlijk het beste bij 
lokale initiatieven kunnen aansluiten vanuit de vragen van het 
initiatief 

2. Een toegankelijke en integrale kennisinfrastructuur, die lokale 
initiatieven faciliteert, motiveert en stimuleert; 

3. Processen en instrumenten ontwikkelen om aan integrale 
benadering van maatschappelijke vraagstukken tegemoet te komen 
(aansluitend op omgevingswet); 

4. Belemmeringen in wet- en regelgeving en beperkingen in 
infrastructuur  wegnemen en nagaan hoe we  economische en 
sociale verdienmodellen ontwikkelen; 

5. Organiseren van het gesprek met andere instituties om nieuwe 
verdien- en waarderingsmodellen te vinden voor lokale initiatieven 

 

Wie hebben we nodig? Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen, 
Interprovinciaal Overleg, private partijen en organisaties.   

Planning 2019 

Leidende gemeente Opsterland (Ellen van Selm, Lydia van Santen) 

Andere deelnemers Alle P10 gemeenten 

 

 

3 Versterking van de netwerkpositie 
 

Om succesvol te kunnen lobbyen voor de standpunten van de P10, is massa nodig. Deze massa kan 

gecreëerd worden door medestanders te vinden in ons netwerk. Hiervoor is een versterking van het 

netwerk nodig. In 2019 richten we ons onder meer op: 

 Rijk:  versterking relatie gericht op het versterken van het platteland. Grootste aandachtspunten in 

2019: regiodeals,   uitwerking vijfpuntenplan, verdeelmodel sociaal domein 

 VNG. De P10 werkt in 2019 verder met de VNG en versterkt daar waar mogelijk haar positie 

verder 

 G40. De P10 wil in 2019 de relatie met de G32 verder versterken. De aanpak van onze opgaven 

vereist in veel gevallen een samenspel tussen stad en platteland.  

 Europa. de Europese Unie blijft een prioriteit. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU 

is van groot belang voor plattelandsgemeenten. Via het Comité van de Regio’s en de VNG 

behartigen we onze belangen. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt ingezet op verlenging 

van het lidmaatschap van bestuurders van P10-gemeenten van het Comité van de Regio’s 

 Renaissance van het platteland: versterking bestuurlijke samenwerking en ambtelijke 

samenwerking met name gericht op de versterking van  en aandacht voor het platteland 
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 LTO: versterking samenwerking met name gericht op de versterking van  en aandacht voor het 

platteland  

 Onderwijsinstellingen: nagaan waar we meer kunnen samenwerken met onderwijsinstellingen, 

bijvoorbeeld op het gebied van energie en voedsel 

 

4 Communicatie 
De P10 vindt communicatie erg belangrijk en stelt daarom afzonderlijk een communicatiestrategie 

vast. De communicatie over de P10 valt uiteen in corporate communicatie en communicatie over de 

activiteiten uit dit uitvoeringsprogramma.  

 

Corporate communicatie 

Voor de corporate communicatie is een communicatiestrategie opgesteld. Hoofdpunten van deze 

strategie zijn: 

 duidelijke positionering van de P10; 

 (beter) leren kennen van onze doelgroepen; 

 werken aan de bekendheid van de P10 en haar inhoud; 

 versterken van de interne communicatie.  

 In 2019 werken we aan de verdere implementatie van het PlatformP10 (ons social intranet / 

kennisplatform) waarmee het delen van kennis en de samenwerking tussen de leden van de P10 

eenvoudiger is. Dit is van groot belang voor de activiteiten in dit uitvoeringsprogramma. 

De centrale communicatieadviseur initieert een aantal onderdelen uit de strategie. Delen van het werk 

brengen we onder in het netwerk van P10-communicatieprofessionals. Zo is er sinds vorig jaar ook 

een community manager die een actieve bijdrage levert om het PlatformP10 beter te laten 

functioneren.  

 

Communicatie uitvoeringsprogramma 

Per programmalijn stellen we een communicatieplan of -kalender op. Daarin beschrijven we hoe we 

de communicatie over de voortgang en resultaten van de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma 

gaan invullen. Dit wordt aangejaagd en ondersteunt door de (communicatieadviseur van de ) 

gemeente van de bestuurlijke trekker en gaat altijd in met de centrale communicatieadviseur.  

 

Actiepunten - communicatie 2018 

In de communicatiestrategie hebben we een aantal concrete actie- en aandachtspunten benoemd. Dit 

zijn: 

 Introductiepakket voor leden om de P10 intern onder de aandacht te brengen; 

 Implementeren van de nieuwe huisstijl in de diverse middelen; 

 Doorontwikkelen van het PlatformP10 en gebruik aanjagen; 

 Website inhoudelijk laten aansluiten bij de Strategische Agenda; 

 Ontwikkelen communicatiemiddelen en -acties voor lobby & kennisdeling; 

 Ontwikkelen plan voor de inzet van communicatiemiddelen per programmalijn; 

 Ondersteunen jubileumcommissie; 

 Organiseren van de jaarlijkse Henk-Aalderinkprijs; 

 Ondersteunen bij de organisatie van en communicatie voor diverse bijeenkomsten; 

 Persberichten ontwikkelen en verspreiden en contact opbouwen met persrelaties; 
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CONTACT 

Postbus 10.000 

9244 ZP Beetsterzwaag 

Telefoon 0512 386 222 

E-mail  p10@opsterland.nl 

Webadres www.p-10.nl 


