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Vergadering van Commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur dd. 11/1/10 
Agendapunt 8 
 
Memorandum 
 
Aan :   Leden Commissie WMC 
Van:   Anneke Raven 
Onderwerp:  Agendapunt 8; Evaluatie leefbaarheid kleine kernen (lkk) 
 
In de statenbrief behorend bij agendapunt 8 inzake de evaluatie 2009 leefbaarheid kleine 
kernen wordt uiteengezet dat de eerste procesfase afgerond is, dat daarmee precies bekend is 
wat de projecten inhouden en wat de maximale bijdrage van de provincie daarbij zal zijn.  
Met de afronding van deze procesfase is ook duidelijk geworden dat er een budget overschot 
van 59.000 euro is op dit thema.  Gedeputeerde staten hebben de intentie dit overschot te 
bestemmen voor voortzetting van een tweetal leefbaarheidsprojecten. Omdat het gaat om 
voortzetting van bestaande projecten en niet om nieuw beleid meenden wij dat het niet nodig 
was u dit ter besluitvorming voor te leggen.   
Gelet evenwel op de precies gedefinieerde kaders die door PS zijn vastgesteld moet er door 
PS toch een apart besluit worden genomen over de 59.000 euro. 
 
Ter toelichting op deze twee projecten:  
Bij de aanpak van het thema Leefbaarheid Kleine kernen heeft de provincie gekozen voor een 
actieve en integrale aanpak waarbij het zowel ging om het meezoeken naar additionele 
financieringen door verknoping met andere programma’s en projecten (Bv Leader, Welthuis, 
Ureka) als om het bevorderen van nieuwe vormen die een bijdrage aan leefbaarheid zouden 
kunnen leveren. Een duidelijk voorbeeld van het laatste is het project Teleweide met de 
realisatie van digitale servicepunten in dorpshuizen. Dit project is geinitieerd vanuit het thema 
Leefbaarheid kleine kernen maar verder opgenomen in het provinciale breedbandproject en 
mede gesubsidieerd vanuit Leader.  
De twee onderhavige projecten passen zonder meer in dit brede kader van het thema 
Leefbaarheid Kleine kernen en zoals gezegd: het gaat niet om nieuwe projecten maar om 
voortzetting van een tweetal projecten die inmiddels een duidelijke bijdrage aan leefbaarheid 
hebben gegeven.  
 
Concreet gaat het om in de eerste plaats om driejarige ondersteuning van de Utrechtse 
vereniging van kleine kernen. Deze vereniging verricht goed werk bij het ondersteunen, 
informeren en enthousiasmeren van dorpshuizen en dorpsraden. In de tweede plaats de 
sportuitwisseling tussen dorps- en stadscholen waar de stichting Klein Galgenwaard (gelieerd 
aan FC Utrecht) een bijzondere rol vervult met oud voetballer Jean Paul de Jong als 
inspirator. Door stopzetting van deze projecten dreigen behaalde resultaten niet te beklijven 
en dat is niet de bedoeling. 
Daar komt bij dat de provincie zelf een stapje terugdoet in dit dossier, Niet langer zijn we 
actieve ontwikkelingspartner, maar voor de tweede fase zijn we toezichthouder op de 
uitvoering.  Des te belangrijker dat in gang gezette activiteiten goed worden voortgezet.

Daarom aan u het verzoek om in te stemmen met het beschikbaar stellen van 59.000 euro voor 
de twee genoemde leefbaarheidsprojecten uit het budget leefbaarheid kleine kernen. 


