Provincie Noord-Brabant
T.a.v. het College van Gedeputeerde Staten
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Boekel, 22 oktober 2020
Onderwerp: rol en (financiële) positie VKKNB
Geachte leden van het College van Gedeputeerde Staten,
Met deze brief willen wij u wijzen op de rol en positie, die wij als VKKNB innemen binnen de Brabantse
samenleving en het uitblijven van een opdrachtverlening voor onze basisactiviteiten.
De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant zet zich al 20 jaar in voor vitale, veerkrachtige en leefbare
kerngemeenschappen binnen onze provincie. Het is, samen met 150 aangesloten dorps- en wijkraden,
onze ambitie om deze leefbaarheid (van met name het landelijk gebied binnen Brabant) ook voor de
komende decennia te behouden en te vergroten.
Wellicht goed om te vermelden dat onze bestuursleden de activiteiten uitvoeren op vrijwillige basis
vanuit hun betrokkenheid bij de leefbaarheid van het landelijk gebied. Wij worden hierbij (in deeltijd)
ondersteunt door een secretarieel bestuurlijk ondersteuner.
Ook onze leden doen hun werk allemaal vrijwillig. VKKNB is een netwerk van burgerparticipatie dat
provinciale steun verdient. Wij maken daarnaast ook onderdeel uit van een landelijk en Europees
netwerk van betrokken en actieve bewoners.
De insteek hierbij is die ‘van onderop’: draagvlak organiseren en ondersteunen van allerlei
bewonersinitiatieven, gericht op het vergroten van de vitaliteit en de gemeenschapskracht.
‘Van onderop’, omdat juist daar – bij de bewoners zelf – kennis en kwaliteit zit, die goed benut kan
worden om draagvlak te genereren binnen de gemeenschap. De maatschappelijke opgaves die leven
in een bepaalde gemeenschap vormen het vertrekpunt. Denk hier bijvoorbeeld aan bereikbaarheid,
woningbouwbehoefte, energietransitie, het voorzieningenniveau, veiligheid en de welzijn- en
zorgbehoefte.
Het gaat ons om invulling te geven aan burgerparticipatie en zelfsturing en verder een bijdrage te
leveren aan de rol, die de provincie voor haarzelf ziet weggelegd. Enerzijds om onze achterban te
informeren en te betrekken bij provinciale beleidsprocessen en anderzijds om kennis, ervaringen en
signalen op te halen uit de gemeenschappen, die we inbrengen binnen de vigerende programma’s van
de Provincie; de zogenaamde functie als landingsplatform.
Dit bovenstaande door allerlei basisactiviteiten te ondernemen:
- Bezoeken aan dorps- en wijkraden
- Organiseren van regionale bijeenkomsten
- Ondersteuning verlenen en inbreng leveren bij lopende projecten (Reizigersoverleg Brabant,
Platform Vrijkomende Kerkgebouwen enz.)
- Inbreng leveren binnen provinciale programma’s
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Bijwonen van en inbreng leveren aan provinciale bijeenkomsten om de rol van lokale
gemeenschappen en de consequenties voor de leefbaarheid van het landelijk gebied onder de
aandacht te brengen
Kennis en kunde ophalen en inbrengen bij Hogescholen en Universiteiten
Contacten onderhouden met lokale overheden en de Vereniging Brabantse Gemeenten
Daar waar gewenst samenwerking zoeken met andere provinciale maatschappelijke partners
(PON, ZET, Zorgbelang, ’t Heft, KBO, Koepel van Zorgcoöperaties e.a.)
Inzetten van communicatiemiddelen (actueel houden van onze website, maandelijkse
nieuwsbrief, social media en bijdrage leveren aan de Kleine Kernenkrant)

Bovenstaande is in de huidige bestuursperiode in meerdere bijeenkomsten met afzonderlijke GSleden, provinciale ambtenaren, programmamanagers en PS-fracties besproken. Telkenmale
ontmoeten wij hierbij veel waardering voor de rol die wij vervullen en het werk wat door ons wordt
verricht, maar mede door de bestuurswisseling, is het nimmer tot een nadere concretisering van een
opdracht voor onze basisactiviteiten gekomen.
In oktober 2018 hebben we in het kader van Sociale Veerkracht voor onze rol om kennis op te halen,
kennis te delen en kennis te verspreiden een offerte mogen uitbrengen van € 49.500. Dit voor het
4e kwartaal 2018 en het jaar 2019.
U zult begrijpen dat nu, in oktober 2020, de beschikbare financiële middelen nog maar beperkt zijn en
we nu interen op ons vermogen.
In onze Algemene ledenvergadering van 6 oktober jl. is er door onze leden op aangedrongen om het
college van GS, maar ook de politiek ervan te doordringen, dat wij onze bijdrage binnen de diverse
provinciale programmalijnen niet meer kunnen uitvoeren, wanneer u voor de komende jaren niet
bereid bent ons een opdracht te verlenen voor onze basisactiviteiten.
Overigens gaan wij daar niet vanuit, gezien het feit dat wij reeds in onze begroting 2020 voor de
uitvoering hiervan een bedrag hadden opgenomen van € 40.000 en we zien dit als reëel uitgangspunt
voor een nieuw offerte voor de jaren 2020 en 2021. Verder verwijzen wij graag naar onze
speerpunten voor 2021 en verder, zoals opgenomen in de doelstelling van onze vereniging.
Zie hiervoor ook bijgaande flyer.
Centrale vraag hierbij is welke rol en positie u weggelegd ziet voor de VKKNB binnen uw
beleidsvoornemen om meer in te zetten op burgerparticipatie en het werken aan draagvlak binnen de
Brabantse samenleving.
Met het aanbod om deze brief nader toe te lichten zien wij met belangstelling uw reactie op korte
termijn (in ieder geval voor de begrotingsbehandeling in de Staten op 13 november) tegemoet.
Met vriendelijke groet,
mede namens de leden en het bestuur van de VKKNB

Evert van Schoonhoven
Voorzitter Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant

In afschrift aan: de fracties binnen de Provinciale Staten
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