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AanleidingAanleidingAanleidingAanleiding    

Deze memo is opgesteld naar aanleiding van een vraag door een raadslid tijdens de 

raadsvergadering van de Nazomernotitie 2021 op 4 oktober 2021. In deze raadsvergadering zijn 

de doe-teams en de bijbehorende de Reserve Vitaal Platteland meerdere keren ter sprake 

gekomen. Hierbij heeft het college opgemerkt dat er behoefte is aan verduidelijking ten aanzien 

van de huidige kaders van de Reserve Vitaal Platteland. De gemeenteraad krijgt voor de doe-

team initiatieven een separaat raadsvoorstel indien er sprake is van een financiële bijdrage van 

meer dan € 30.000. Daarnaast komt het college op een later moment met een voorstel tot 

financiering van de resterende projecten wanneer het miljoen vanuit de Reserve Vitaal Platteland 

niet langer toereikend is. 

    

Nadere toelichtingNadere toelichtingNadere toelichtingNadere toelichting    

Bij de resultaatbestemming van de Jaarrekening 2015 heeft de gemeenteraad op 20 juni 2016 

besloten om de “Reserve initiatieven bevordering Vitaal Platteland” in te stellen en deze reserve 

eenmalig te voeden met € 1 miljoen vanuit de algemene reserve.  

 

Op 23 januari 2017 heeft de gemeenteraad criteria vastgesteld voor de besteding van de 

middelen vanuit de Reserve Vitaal Platteland. De onderstaande kaders zijn door uw raad 

vastgesteld: 

 

1. De volgende criteria vast te stellen voor de besteding van de middelen in de reserve 

Vitaal Platteland om uitvoering te geven aan de vitaliteitsimpuls van onze kernen; 

• Het gaat om een incidentele bijdrage 

• De bijdrage komt niet in plaats van subsidies 

• Het betreffen nieuwe initiatieven waarbij het gaat om het versterken van de 

samenleving in alle facetten, "plannen voor dorpsontwikkeling" en een "steun in 

de rug" 

• Lokaal draagvlak bij de initiatieven is noodzakelijk 

• De plannen zijn lokaal gebonden, dus alleen voor de betreffende kern 

• De steun in de rug van de gemeente is aanvullend (additioneel).  

2. Alle projecten voor het Vitale platteland te toetsen aan genoemde criteria. 

3. In de begroting 2017 en volgende jaren, jaarlijks een budget op te nemen van € 300.000 

om uitvoering te geven aan de vitaliteitsimpuls. 

3a.  In geval een bijdrage groter dan € 30.000 wordt gevraagd, consulteert het college de   

raad voorafgaand aan de besluitvorming over de beschikbaarstelling van de bijdrage. 

4.    Het budget ten laste te brengen van de reserve Vitaal platteland. 

5.    De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen. 
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Beslispunt 3 was “In de begroting 2017 en volgende jaren, jaarlijks een budget op te nemen van 

€ 300.000 om uitvoering te geven aan de vitaliteitsimpuls.”. Via beslispunt 4 is geregeld dat dit 

jaarlijkse budget ten laste gebracht wordt van de Reserve Vitaal Platteland.  

Destijds is dit met ingang van de Begroting 2017 als volgt verwerkt: 

2017 € 300.000 opgenomen als budget vitaal Platteland 

2018 € 300.000 opgenomen als budget vitaal Platteland 

2019 € 300.000 opgenomen als budget vitaal Platteland 

2020 € 100.000 opgenomen als budget vitaal Platteland 

Tezamen het bedrag van de beschikbaar gestelde € 1 miljoen.  

 

De niet bestede bedragen in de jaren 2017 t/m 2020 zijn beschikbaar gebleven in de Reserve 

Vitaal Platteland. In de Jaarrekening 2020 hebben wij u het restantsaldo per 31-12-20 

gepresenteerd, zijnde een bedrag van € 815.000. 

 

Het budget voor het Vitaal Platteland wordt gedekt uit de reserve en is op basis daarvan 

incidenteel geld.   

 

In de Nazomernotitie 2021 heeft u kennisgenomen van de (komende) initiatiefvoorstellen vanuit 

de doe-teams. Voor de initiatieven met een bijdrage groter dan € 30.000 kunt u een raadsvoorstel 

tegemoetzien.  

 

 Met de genoemde (komende) initiatiefvoorstellen is de verwachting dat de bodem van de 

reserve vitaal platteland in 2022 in zicht komt.  

 

  

 

 

  


