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2015 Groei
Beste vrienden van de ZHVKK,
De groei in ledenaantal die we afgelopen jaar hebben mogen doormaken willen we doorzetten. Mede dankzij nieuwe ideeën verwachten we in 2015 onze positie binnen de provincie Zuid-Holland te kunnen versterken.
Naast het benaderen van nieuwe kernen en samenwerkingspartners,
werken we ook aan het uitbreiden van ondersteuning naar onze leden. Verderop in deze nieuwsbrief staat bijvoorbeeld wat over de
‘Vraagbaak’. Hiermee hopen we het voor onze leden eenvoudiger en
laagdrempelig te maken om via ons expertise te benaderen.
Daarnaast onderzoeken we manieren om onze leden onderling eenvoudig en doeltreffend te koppelen. We merken dat leden elkaar
eenvoudig vinden op onze bijeenkomsten en dat deze contacten erg
gewaardeerd worden. Ditzelfde willen we ook faciliteren tussen de
bijeenkomsten door.
Groei in leden en groei in aanbod. Daar blijft het wat ons betreft niet bij. Ook het aantal bestuursleden mag groeien.
Voor ons als bestuur is het belangrijk dat we dichtbij onze leden staan. We hopen dan ook dat we in 2015 enkele bestuursleden vanuit ons eigen ledenbestand mogen verwelkomen. Binnenkort volgt hier dan ook een aparte oproep voor
(naast de oproep hier onderaan de pagina).
Als laatste willen we kijken of we de interactie tussen onze leden kunnen laten groeien. Dit betekent onder andere dat
we onze leden willen interviewen voor de Nieuwsbrief en onze website. Daarnaast plaatsen we ook graag ingezonden
stukken van succesvolle projecten en initiatieven.
Ook onderzoeken we op dit moment of er andere manieren zijn om de onderlinge samenhang tussen onze leden, ons,
en het landelijke netwerk te vergroten. Het uitwisselen van kennis en ideeën en het stimuleren van onderlinge samenwerking blijft onze prioriteit.
Geert Koster - Voorzitter ZHVKK

Bestuursleden gezocht

Wat in deze nieuwsbrief?

Als groeiende vereniging zijn we op zoek naar nieuwe en enthousiaste
bestuursleden. Als bestuur van de ZHVKK zetten we ons in voor de
leefbaarheid in de verschillende kleine kernen in de ZHVKK. Dit doen
we onder andere door kennis te delen en onze leden te ondersteunen
waar we kunnen. We zien graag nieuwe bestuursleden vanuit onze
leden. Wil jij jouw lokale vereniging direct vertegenwoordigen op provinciaal niveau en van daaruit korte lijnen hebben naar de landelijke
vereniging? Laat dan van je horen via het e-mailadres info@zhvkk.nl.
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De Vraagbaak

1999 tot haar pensionering per 1 maart 2009 is zij burgemeester geweest in de Gemeente Middelharnis.

Één van de doelen van de ZHVKK is het ondersteunen van
onze leden op het gebied van leefbaarheid. Om dit op een
zo goed mogelijke manier te doen, maken we naast de
kennis binnen het bestaande bestuur gebruik van een panel van adviseurs die vragen kunnen beantwoorden, of
over het netwerk beschikken om vragen te beantwoorden.

Zij heeft talloze bestuurlijke functies vervuld en vervult een
aantal nog steeds, op het gebied van sociaal- cultureel- en
maatschappelijke aangelegenheden. Zowel op landelijk,
provinciaal, als gemeentelijk niveau.

De volgende adviseurs hebben een rol in de vraagbaak:
Bert Broekhuis

Marianne Verhoev
Marianne Verhoev (Amersfoort, 1970) werd na haar afstuderen als jurist al snel gegrepen door de lokale overheid.

Bert is al sinds de jaren 60 actief in de politiek. In 1984
werd hij burgemeester van Cromstrijen om na 14 jaar diezelfde functie in Bernisse uit te oefenen. Zijn betrokkenheid
bij de leefbaarheid op het platteland is zeer groot wat blijkt
uit de passie waarmee hij zich voor de vereniging inzet.

Eerst als beleidsmedewerker op het gebied van lokale heffingen en belastingen en vanaf 2003 als raadsgriffier; eerst
in de gemeente Krimpen aan den IJssel en vanaf 2013 in
de gemeente Lisse. Als griffier staat zij de gemeenteraad
proactief en reactief bij en biedt ze procedurele, procesmatige en inhoudelijke ondersteuning aan de raadsleden.

Gert Jan Jansen

Ries Jansen

Gert Jan Jansen (*1946 Twello) schoolde zich als Wagenings landbouweconoom om tot bestuurskundige. Hij heeft
altijd gewerkt als secretaris of bestuurlijk adviseur voor samenwerkingsverbanden van gemeenten, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Midden-Holland (ISMH),
de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) en
het SamenwerkingsVerband Autonome Gemeenten
(SVAG). Eén dag per week werkt hij nu nog bij SWA, het
SW-bedrijf van de Rijnstreekgemeenten. De meeste vrije
tijd besteedt hij aan de historie van de stad Gouda, waar hij
woont.

Ries Jansen (1943) is zijn bestuurlijk carrière begonnen
als voorzitter van een bewonersorganisatie in Oud IJsselmonde. In 1979 werd hij lid van de gemeenteraad van Rotterdam en fractievoorzitter van D66. Van 1982 werd hij wethouder in die stad en eind 1988 werd hij burgemeester in
Krimpen a/d IJssel, waar hij tot 2010 bleef. Hij heeft talloze
bestuurlijk functies vervuld in de culturele sector in Rotterdam en is sinds kort voorzitter van de ZHVKK. Ries Jansen
is twee jaar voorzitter geweest van het landelijke bestuur
van D66.
Vragen kunnen via vraagbaak@zhvkk.nl aangemeld worden.

Greet de Kooning-Hommes
Greet de Kooning-Hommes (1944) is haar bestuurlijke carrière begonnen als voorzitter/opstarter van allerhande sociaal maatschappelijke initiatieven zoals peuterspeelzalen,
vrouwenpraatgroep waar veel vraagstukken die in die tijd
speelden aan de orde kwamen, het werkte als een soort
katalysator. In 1974 werd zij voorzitter van de Partij van de
Arbeid West Zeeuws Vlaanderen in. In 1975 werd zij Gewestelijk Bestuurslid van de P.v.d.A. In 1978 werd zij namens de P.v.d.A. gekozen tot Statenlid van Provinciale
Staten in Zeeland, in 1982 werd zij vice fractievoorzitter. In
1987 werd ze gekozen als lijsttrekker en vervolgens als
Gedeputeerde van de Gedeputeerde Staten van Zeeland.
In 1993 werd zij benoemd als burgemeester van de Friese
Gemeente Nijefurd, inmiddels onderdeel van de grote gemeente Zuid Westhoek. Zij heeft daar gewerkt met dorpsraden en daar de waarde leren kennen van dorpsraden
voor de dorpsgemeenschap en het openbaar bestuur. In
1998 is zij op verzoek van de Commissaris van de Koningin van Friesland een jaar lang interim burgemeester geweest van de gemeente Schiermonnikoog. Van 1 januari

Ledenvergadering en
Voorjaarscongres
Jaarlijks houdt de ZHVKK een ledenvergadering. Deze
wordt ditmaal gehouden op woensdag 29 april 2015 van
18.30 uur tot 19.15 uur. Tijdens de ledenvergadering wordt
het bestuurlijke jaarverslag doorgenomen. Eventuele bestuurlijke wijzigingen worden besproken en de Penningmeester geeft uitleg bij het financiële jaarverslag.
De ledenvergadering vindt plaats in het verenigingsgebouw
’t Wingerdshof, Dorpsstraat 31, 3366 BD in Wijngaarden.
Aangezien misschien niet iedereen gelegenheid heeft om
vooraf iets te eten staat er vanaf 18.15 uur voor onze leden een klein buffet klaar zodat niemand met een lege
maag hoeft te vergaderen.
Aansluitend aan de ledenvergadering vindt vanaf 19.30 uur
onze voorjaarsbijeenkomst plaats. De voorjaarsbijeen-
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komst is bedoeld voor onze leden, vrienden en relaties.
Aan de hand van door onze leden en genodigden aangebrachte onderwerpen zullen wij over diverse onderwerpen
discussiëren en onze expertise met elkaar delen. Voor de
derde keer willen wij tijdens deze bijeenkomst de stimuleringsprijs uitreiken.

De stimuleringsprijs
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basis voor innovaties. Ook de komende jaren zal de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen
omgeving voor veel dorpsbewoners van de kleine kernen
vanzelfsprekend zijn.
Gehoord worden en ruimte om eigen initiatieven te kunnen
ontplooien, zijn de randvoorwaarden voor de dorpsbewoners om energie te steken in de verbetering van de leefomgeving. Het biedt kansen om bewoners te betrekken bij het
provinciaal beleid, dat ook haar weerslag krijgt in lokaal
beleid. Basis is een wederzijds vertrouwen en een goede
communicatie. Uiteindelijk hebben de dorpsorganisaties,
de provincie en gemeenten een gezamenlijk belang. Dat
belang is het in stand houden en vergroten van de leefbaarheid van de kleine kernen.

De stimuleringsprijs van de ZHVKK is inmiddels twee maal
uitgereikt. Het bestuur wil op deze manier stimuleren dat
onze leden onderling kennis uitwisselen over interessante
projecten en initiatieven. In het verleden zijn onder andere
een mozaïekproject, dorpswandelingen, een huiskamerproject, een opknapbeurt voor een haven, etc. voorbij gekoSpeerpunten
men.
De aangebrachte projecten worden beoordeel op een aantal aspecten zoals de mate waarin het invloed heeft op de
leefbaarheid eromheen, de aanpak, de mate waarin de
omgeving betrokken is geweest, of het bindend heeft gewerkt voor inwoners onderling, en meer van dit soort zaken.
De drie meest kanshebbende projecten worden uitgenodigd om op de voorjaarsbijeenkomst het project te presenteren. Die avond worden vervolgens 3 prijzen uitgereikt. De
bijbehorende bedragen van 650, 275 en 125 euro mogen
door de betreffende vereniging naar eigen inzicht uitgegeven worden.

Kijk vooral naar de speerpunten of de knelpunten waar de
provincie een rol in kan spelen en die je samen met de gemeente en ondersteuning van de provincie in je eigen dorp
op wil pakken de komende jaren. Dit kunnen onderwerpen
zijn die bij de provincie of gemeente op het bordje liggen,
maar ook taken die je van de gemeente kan of moet overnemen.
Prioritering

Maak een lijst van speerpunten waaruit je maximaal 8 tot
10 thema’s kort en krachtig omschrijft en daar een prioritering in aanbrengt. Als uw punten bij zoveel mogelijk partijen
in het programma worden overgenomen, wordt de kans
Voor komende voorjaarscongres kunnen onze leden zich des te groter dat deze later in een bestuursakkoord worden
weer opgeven om deel te nemen aan de stimuleringsprijs. vastgelegd. Het is verstandig alle partijen aan te schrijven,
Om in aanmerking te komen voor de prijs dient het project dus niet aan partijpolitiek te doen.
ook voor onze andere leden en andere dorpsorganisaties
Met onderstaande thema’s en soms zienswijzen hopen wij
van waarde te zijn. Wanneer wij uw inzending nomineren
u op weg te helpen om uw doelen in samenwerking met de
voor de beste drie is het wel belangrijk dat u uw project ook
provinciale en lokale politiek te kunnen bereiken. Veel suczelf komt presenteren en eventuele vragen wilt beantwoorces!!
den tijdens de voorjaarsbijeenkomst. U kunt uw project
aanmelden via het secretariaat: dorien-kickert@planet.nl, PASSENDE WOONRUIMTE VOOR EIGEN INWONERS,
of via ons algemene emailadres: info@zhvkk.nl. Voor infor- MET NAME VOOR JONGEREN EN OUDEREN.
matie over de vorige dorpsprojecten kunt u kijken op onze Bouwen naar behoefte van de doelgroepen in betaalbare
website waar onder andere de jurering van vorig jaar op te prijsklasse. Daar waar mogelijk bouw in CPO-verband
vinden is.
(collectief particulier opdrachtgeverschap), zodat de toekomstige bewoner vanaf het begin inspraak heeft. Kijk ook
naar inbreidingslocaties waar gebouwen in onbruik zijn geraakt of in de toekomst zullen geraken. Denk hierbij aan
Onze zustervereniging in Noord Braband heeft een infor- kerken of kloosters. Hier zijn misschien nieuwe woonvormatieve folder gemaakt in de aanloop naar de verkiezingen men mogelijk. Een woningbehoefte onderzoek, samen met
van de Provinciale Staten in maart 2015. Voor zover als u de gemeente, schept duidelijkheid.
nog niet begonnen bent met het uitoefenen van belangenbehartiging, is het een goed plan om hier actie te onderne- HET BEVORDEREN VAN WERKGELEGENHEID IN EN
men. De dorpsorganisaties zijn immers de ogen en oren RONDOM HET DORP.

Provinciale staten

van het dorp. Veel initiatieven ter verbetering van de leef- Zoek nieuwe economische dragers, zoals dagrecreatie,
baarheid komen van de dorpsbewoners zelf. Daar ligt de kinderdagverblijven of zorgboerderijen, maar ook klein-
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honk. Een studieruimte in de MFA. Richt een jeugdcommissie op en laat ze mee beslissen over de toekomst van hun
dorp. Zij zijn de toekomst! Zet een preventieprogramma op
met de gemeente over thema’s als drugs en alcohol. Zet
sport- en spelprogramma’s op voor kinderen en integreer
BASISVOORZIENINGEN MET SPECIALE AANDACHT
dit met de BSO. Binnenkort is de gemeente aan zet voor
VOOR DE ZORG.
een integrale jeugdzorg.
De behoefte voor zorg zal de komende jaren sterk toeneDe bovenstaande tekst is rechtstreeks overgenomen van een folder van
men doordat de vergrijzing snel toe neemt. Een steunpunt onze zusterorganisatie. Ga naar www.vkknoordbrabant.nl voor meer informet diverse voorzieningen waar onze aller-oudsten in een matie.
woonkamersfeer kunnen genieten van een warme maaltijd,
spelletjes kunnen doen óf even naar de fysiotherapie en de
pedicure kunnen gaan. Ook de zorg voor diegenen die niet
zelfstandig kunnen functioneren in onze maatschappij; dit Als ZHVKK maken we deel uit van een landelijk netwerk
wordt een taak van de gemeente. De dorpsondersteuner of van Kleine Kernen. Deze vereniging, de LVKK, organiseert
de wijkcoördinator heeft er zijn spreekuur.
twee-jaarlijks een PlattelandsParlement waar kernen en
schalige industrie moet mogelijk zijn. Bedrijfsverzamelgebouwen waar ZZP’ers zich kunnen ontplooien. Vrijkomende
Agrarische Bedrijfslocaties (VAB) kunnen een welkome
aanvulling zijn op de werkgelegenheid.

Van Dorp naar Den Haag

EEN BLOEIEND VERENIGINGSLEVEN.

politiek elkaar tegenkomen.

Een voorwaarde is voldoende inzet van vrijwilligers. Geef
cursussen zodat ze zich kunnen bekwamen. De cohesie
door deze vrijwilligers in de dorpskernen is van levensbelang voor een leefbare samenleving. Denk hierbij aan de
kerksluitingen. Zorg dat de vrijwilligersgroepen rondom de
kerkgemeenschap kunnen blijven functioneren en faciliteer
ze in bijvoorbeeld een MFA. Ook de school, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang kunnen onderdeel zijn
van een MFA. Probeer zoveel mogelijk het subsidiebeleid
van de gemeente en van de provincie voor het maatschappelijk middenveld en verenigingen overeind te houden.

Al eerder schreven we over ons bezoek aan het PlattelandsParlement op 16 november 2013. In het verslag hiervan op onze website staat beschreven welke onderwerpen
die dag de revue zijn gepasseerd.

BEREIKBAARHEID VAN ONS PLATTELAND.

en terugkoppeling hierop), Wonen (aansluiting zoeken bij
koplopers, kaders scheppen voor CPO-initiatieven, blauwdruk hiervoor, etc.), Snel Internet (faciliteer kennisuitwisseling tussen initiatiefnemers, financieën voor buitengebieden, etc.) en Infrastructuur (o.a. kenniscentrum burgerinitiatieven).

Uit de diverse workshops en discussies, en natuurlijk ook
uit het aansluitende parlement zijn adviezen en overwegingen geformuleerd. Deze zijn in een brief naar de Kamervoorzitter gestuurd. Deze brief is vervolgens naar het kabinet gegaan waar deze besproken is.

In een brief van 19 december 2014 heeft minister Blok, de
minister voor Wonen en Rijksdienst gereageerd op de aanBETROKKENHEID VAN DE BURGERS.
bevelingen. Deze brief is gestuurd naar de Tweede Kamer
Betrek de burgers zoveel mogelijk bij de lokale besluitvor- en het PlattelandsParlement.
ming oftewel burgerparticipatie. Structureer dit via een aan- Hierbij wordt stilgestaan bij een aantal thema’s waaronder
dachtfunctionaris. Betrek de burger bij de ruimtelijke invul- Groen (samenwerking tussen overheid en bewoners voor
ling van de buurt of wijk. Te denken valt aan inrichting en groene initiatieven), Zorg (langer zelfstandig wonen), Ononderhoud van groen, snelheidsvoorzieningen, veiligheid, derwijs (regionaal maatwerk, investeren in kleine brede
enz.
scholen, etc.), Energie (Afspraken uit het energieakkoord

Bereikbaarheid door middel van een goede infrastructuur,
openbare vervoermiddelen en de digitale bereikbaarheid,
zoals breedband (glasvezel), ook in het buitengebied. Laat
regio’s met elkaar verbinden, zodat er grotere netwerken
ontstaan.
DE KLEINE COÖPERATIES VAN NU.
Het is een middel om een doel te bereiken, zoals het oprichten van een dorpswinkel of zelf huishoudelijke en medische zorg te gaan leveren. Een ander voorbeeld is collectieve inkoop van duurzame energie of aanleg van een glasvezelnetwerk.
DE JEUGD PARTICIPEERT.
Een onderdak voor de jeugd in de vorm van een jeugd-

De minister geeft aan op welke wijze de overheid al dan
niet opvolging geeft aan de aanbevelingen uit het manifest.
Deze informatie wordt vervolgens in sommige themagroepen doorgepakt in de aanloop naar het PlattelandsParlement 2015.
Uiteraard houden we iedereen op hoogte van
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Wetsvoorstel
Samenwerkingsschool

school een ‘gewoon’ verschijnsel wordt. Een samenwerkingsschool mag alleen ontstaan door een fusie van een
openbare en een bijzondere school, niet door stichting. Verder is de opzet een samenwerkingsschool alleen toe te
Het Ministerie van OCW werkt aan een Wetsvoorstel Sa- staan als de continuïteit van het openbaar en/of bijzonder
menwerkingsscholen.
onderwijs in gevaar komt door de krimp. Ook moet de overheersende invloed van de overheid op het openbaar onderHet doel van het wetsvoorstel is om de bestaande wettelijke
wijs gehandhaafd blijven.
regeling om een samenwerkingsschool te vormen te vereenvoudigen. Het ministerie van OCW wil hiermee bewerk- Uitwerking
stelligen dat het, met name in gebieden met sterke leerlinHierna volgende belangrijkste regelingen, zoals voorgesteld
gendaling, aantrekkelijker wordt om een samenwerkingsin het wetsvoorstel:
school tot stand te brengen. Zo kan, ook in dorpen en wijHet stichtingsbestuur van de samenwerkingsschool moet
ken met sterke krimp, een divers scholenaanbod gewaar- •
waken over de identiteit van het openbaar en bijzonder
borgd blijven. Een samenwerkingsschool kan een uitweg
onderwijs in de school. Dat wordt vastgelegd in de statuten
bieden voor de gedwongen keuze of de laatste school in het
van de stichting. De stichting stelt daartoe een identiteitsdorp een openbare, dan wel een bijzondere school zal zijn.
Samenwerkingsschool
Een samenwerkingsschool is een school waarin openbaar
en bijzonder (rk, prot. chr., alg. bijzonder, etc.) onder één
dak plaatsvinden. Op basis van de wetten voor het primair
onderwijs, het voortgezet onderwijs en de Expertisecentra
kan een samenwerkingsschool nu al tot stand worden gebracht, maar scholen en schoolbesturen ervaren de huidige
regelgeving als te belastend, zodat vaak wordt gekozen
•
voor samenwerkingsvormen die tot ‘informele samenwerkingsscholen’ leiden. Dit heeft als nadeel dat de
diversiteit in het denominatieve aanbod op de langere termijn onzeker is, omdat een ‘informele samenwerkingsschool’ formeel gesproken altijd een openbare of
bijzondere school is. Vandaar dat de regering de oprichting
van échte samenwerkingsscholen eenvoudiger wil maken.
Krimp
In grote delen van Nederland is leerlingendaling aan de orde. De krimp treft nu met name het basisonderwijs, maar •
zal later ook in het voortgezet onderwijs voelbaar worden.
Een enkel cijfer: op 1 oktober 2013 waren er in het basisonderwijs 22.000 leerlingen minder dan op 1 oktober 2012.
Het gevolg is dat in veel gebieden scholen onder de ophef- •
fingsnorm dreigen te komen. Scholen moeten dan vanwege
te weinig leerlingen sluiten. De samenwerkingsschool biedt
de mogelijkheid om schoolpopulaties, die van oudsher gescheiden zouden zijn, samen te voegen zodat er een grotere overlevingskans ontstaat.
Inhoud wetsvoorstel
Eerbiediging Grondwet
Het wetsvoorstel blijft binnen de kaders van de Grondwet.
Aan de vrijheid van onderwijs en de gelijkwaardigheid van
openbaar en bijzonder onderwijs mag niet worden getornd.
Het is daarom niet de bedoeling dat de samenwerkings-

•

commissie in waaraan een aantal bevoegdheden worden
overgedragen die op de identiteit van de school betrekking
hebben. De identiteitscommissie bestaat uit leden die de
denominaties binnen de school vertegenwoordigen. Hun
taak is de beoordeling van de wijze waarop de school via
het schoolplan en de schoolgids vorm geeft aan haar identiteit. Verder heeft de identiteitscommissie een rol bij, bijvoorbeeld, de aanstelling van het personeel en de aanschaf van lesmethoden.

Omdat de identiteitsbewaking door het schoolbestuur wordt
overgedragen aan een identiteitscommissie, wordt het voor
schoolbesturen in het openbaar onderwijs mogelijk om een
samenwerkingsschool te besturen. Dit was tot nu toe niet
mogelijk omdat schoolbesturen in het openbaar onderwijs
alleen openbaar onderwijs mogen aanbieden en geen bijzonder onderwijs. Samenwerkingsscholen worden daarom
tot nu toe steeds door bijzondere schoolbesturen aangestuurd. Omdat de identiteitscommissie ‘er tussen wordt
geplaatst’ kan ook een openbaar schoolbestuur in het vervolg een samenwerkingsschool besturen.
De statutaire bepalingen met betrekking tot de identiteitscommissie moeten door de gemeente worden goedgekeurd. Dit vanwege de borging van de identiteit van het
openbaar onderwijs.
De samenwerkingsschool ontstaat door een fusie van
scholen. Dit fusieproces dient volgens de gangbare regels
te verlopen. Er dient een fusie-effectrapportage te worden
opgesteld en de medezeggenschapsraad en de gemeenteraad behoren op de gangbare wijze bij het proces te worden betrokken. Een fusietoets is echter niet nodig, omdat
het doel van de samenwerkingsschool en de fusietoets met
elkaar overeenstemmen: het behoud van schoolkeuzevrijheid voor de ouders.
In het basisonderwijs mag een samenwerkingsschool worden gevormd als één van de scholen in enig jaar 60 of minder leerlingen bovenop de opheffingsnorm heeft. Dus: stel,
de opheffingsnorm in een gemeente is 40 leerlingen. Dan
komt een samenwerkingsschool in beeld als een school
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minder dan 100 (40 + 60) leerlingen heeft.

•

aanwezige) netwerken van en voor bewonersinitiatieven. Dit
doet ze in eerste instantie rond de thema’s zorg & welzijn en
In het voorgezet onderwijs geldt 4/3 van de opheffingsnorm
als grens. Tenzij het gaat om scholengemeenschappen duurzaamheid.
(VMBO, HAVO en VWO samen). Dan mag een samenwerkingsschool alleen worden gevormd als één van de scholen
minder leerlingen heeft dan twee keer de opheffingsnorm.
In het speciaal onderwijs mag een samenwerkingsschool
tot stand worden gebracht als één van scholen minder leerlingen heeft dan de aantallen die in artikel 83 lid 2 van de
WEC worden genoemd.

•

Tot nu toe is het zo dat een samenwerkingsschool alleen is
toegestaan als één van de scholen binnen 6 jaar onder de
opheffingsnorm komt. Deze regel werkt niet, omdat schoolbesturen in de praktijk niet 6 jaar gaan wachten, maar al
eerder met de opheffing beginnen.

Dorpen aan zet!
Bestaat er vanuit dorpsbewoners een behoefte om initiatieven met elkaar te verbinden zodat dorpen elkaar kunnen
inspireren? Wil men kennis en expertise met elkaar kunnen
delen? Missen inwoners momenteel een toegankelijk en
herkenbaar netwerk tijdens het opstarten van een initiatief;
een netwerk dat dezelfde taal spreekt, met dorpen die vrijwel
dezelfde fases doorlopen? IndeKern onderzoekt, en verbindt
al doende, behoeftes op regionaal, provinciaal én landelijk
niveau. Ze kijkt of de LVKK met haar provinciale verenigingen een meer verbindende rol kan gaan spelen. In dit project zijn niet de professionals, maar de dorpen zelf aan het
woord!

Tot 15 december is een internetconsultatie geweest. Voor
meer informatie over deze regeling kan gekeken worden op
https://www.internetconsultatie.nl/samenwerkingsschool.
De kern

IndeKern kantelt andersom!

Als projectleiders van IndeKern reizen we door Nederland
en verzamelen we zoveel mogelijk informatie vanuit de dorpen. We zoeken en onderzoeken initiatieven, op allerlei niveaus en in verschillende fases. Betrokkenen en kartrekkers
van bewonersinitiatieven worden niet alleen door ons benaderd, maar leren zo ook elkaar kennen en kunnen dan samen in gesprek. Waar gaan zaken goed, wat gaat moeizaam? Missen dorpen ondersteuning of kennis en als dat zo
is, waar en op welke wijze zouden ze dit het liefst willen
vinden? Ook onderzoekt IndeKern hoe inwoners die kennisdeling en inspiratie zoveel mogelijk zélf kunnen organiseren. Als er al netwerken zijn die aan de behoeftes van dorpsinitiatieven voldoen, kijkt IndeKern of ze deze kan ondersteunen, versterken of eventueel ook helpen om het netwerk
te delen met andere regio’s.

Over de kanteling van overheidstaken naar inwonersinitiatief is momenteel erg veel te doen. Overheden en kennisplatforms, maar ook bedrijven en instellingen vanuit het
maatschappelijk middenveld hebben het er maar druk mee.
Iedereen zoekt zijn of haar weg in deze ‘verandering van
tijdperken’, zoals hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans de
kanteling noemt. Zo worden er voor en door professionals
enorm veel bijeenkomsten, symposia, congressen, ronde
tafels, brainstorms en projecten georganiseerd. Voor de
succesvolle initiatiefnemer is er aardig wat aandacht en
deze koplopers worden veelvuldig gevraagd bijeenkomsten
op te luisteren met hun succesverhaal. Dit alles ter kennisdeling en inspiratie,maar tot nu toe toch vooral voor de pro- Landelijke voorbeelden
fessionals zelf.
Wil je weten wat er momenteel op het onderwerp zorg &
De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) signa- welzijn speelt, dan zijn de volgende onderzoeken wellicht
leerde via de adviseurs van de provinciale verenigingen interessant. Vlak voor de zomer brachten zowel Vilans
steeds meer dat de belangrijkste groep nog te weinig aan- (publicatie) als Aedes Actiz (pubilcatie) een publicatie uit met
sluiting vindt in deze trend van kennisdeling en inspiratie. daarin een grove inventarisatie naar zorginitiatieven vanuit
Die groep bestaat uit de mensen die de kantelende ontwik- bewoners. Grof, want onze Limburgse collega’s brachten de
kelingen vooral aangaan en ook de mensen waarvan afgelopen tijd meer dan 30 groene en rijpe initiatieven in
steeds meer initiatief wordt verwacht, namelijk de inwoners beeld en schreven hier ook over, zie publicatie. Tot slot een
van de vele dorpen in Nederland. Inwoners van dorpen on- leuk filmpje dat aangeeft waar dorpen hun inspiratie vandervinden toch als eerste de consequenties van een terug- daan halen, hoe ze hier mee omgaan en hoe de politiek hier
trekkende overheid omdat maatschappelijke voorzieningen dan weer naar kijkt.
of ondersteuning uit hun dorp gaat verdwijnen. Met name in
de krimp- of anticipeerregio’s is deze trend al jaren geleden
ingezet. Vanuit deze signalering en met ondersteuning van
het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelatie,
heeft de LVKK het project IndeKern opgezet. IndeKern onderzoekt de potentie en de zichtbaarheid van (mogelijke

Geïnspireerd?
Wil je iets bijdragen aan IndeKern? Weet je een mooi bewonersinitiatief rond de thema’s zorg & welzijn of duurzaamheid of ben je er zelf bij betrokken? Praat en denk mee! Kijk
voor meer informatie op http://www.netwerkplatteland.nl/
indekern-kantelt-andersom/

