
Geachte leden van Provinciale Staten, 

Allereerst dank voor de uitnodiging.  

Ik verwijs u kortheidshalve even naar 3 documenten. 

1. Het positiedocument “Alliantie Goed Leven Brabant 2030”  
2. Onze brief in de richting van het College van GS van 22 oktober jl. over de rol en financiële 

positie van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant. Deze brief is ook in afschrift naar uw 
fracties gestuurd. 

3. Het artikel “De kracht van de gemeenschap” dat 5 november jl. is verschenen in het Brabants 
Dagblad.  

Deze documenten bevatten ieder op zich onze zienswijze op het thema van dit rondetafelgesprek. 

In de mij toegestane tijd wil ik met name ingaan op onze brandbrief van 22 oktober jl.  

Deze geeft in onze ogen de (mogelijke) consequenties aan van de voorgestelde koerswijziging om het 
programma samenleving horizontaal in te vullen. 

Afgelopen weken en maanden heeft de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, met bijna alle 
fracties in uw Staten van gedachten gewisseld over de rol en positie die onze vereniging inneemt 
binnen de Brabantse samenleving. Niet alleen met uw fracties maar ook met de leden van 
Gedeputeerde Staten en diverse Programmamanagers. 

We hebben aangegeven dat we een breed netwerk hebben binnen onze provincie en met onze 150 
dorps- en wijkraden letterlijk en figuurlijk in de haarvaten zitten van Brabant. En dat doen we al 20 
jaar !!  

Telkenmale ontmoeten wij hierbij veel waardering voor de rol die wij vervullen en het werk wat door 
ons wordt verricht. Maar, mede door de wisseling binnen het College van GS, is het nimmer tot een 
nadere concretisering van een opdracht voor onze basisactiviteiten gekomen. Zo hebben we over het 
kalenderjaar 2020 voor onze basisactiviteiten geen projectrelatie kunnen afsluiten en teren we in op 
ons vermogen.  

Op het moment dat het horizontaal aanvliegen betekent dat iedere gedeputeerde met haar of zijn 
programma’s verantwoordelijk is voor het nader invullen van het burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie-traject het zo maar voor ons, de VKKNB, maar ook in meer of mindere mate 
voor ’t Heft en de Koepel van Zorgcoöperaties, kan betekenen dat niemand zich verantwoordelijk 
voelt. 

Afsluitend, voorzitter.  

We onderschrijven de zienswijze van dit College om Samenleving als een integraal onderdeel van alle 
provinciale opgaven te zien. Ook de brede welvaart als samenbindend begrip heeft onze instemming. 

Sterker nog: In de afgelopen 6 jaar hebben we telkenmale gepleit, in de geest van de toekomstige 
Omgevingswet, voor een integrale benadering van de VKKNB, maar kregen de financiële middelen 
vanuit het programma Sociale Veerkracht.  

Jaar en dag varen we de koers van sociale innovatie binnen de diverse beleidsterreinen: Openbaar 
vervoer, Energietransitie, Volkshuisvesting, Omgevingsvisie, Vrijkomende agrarische gebouwen en 
vrijkomende kerkgebouwen.  

Samen met bewonersinitiatieven, onze wijk- en dorpsraden vorm en inhoud geven aan 
burgerparticipatie en samen een appél doen op overheidsparticipatie.  

Dat is de kernactiviteit van de VKKNB en hier willen we nog intensiever op koersen. Samen met U, 
samen met onze achterban. Brabant heeft ons nodig!! 

Dank u voor uw aandacht. 

https://cdn1.vkknoordbrabant.nl/uploads/Editor/Documenten/20200918-statenbrief-goed-leven-brabant-2030.pdf
https://cdn1.vkknoordbrabant.nl/uploads/Editor/Documenten/20201022-brief-aan-gs-inz-financiele-positie-vkknb.pdf
https://www.bd.nl/opinie/de-kracht-van-de-gemeenschap~abb634f2/

