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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-623624606 (DOS-2016-

0003509)

Contact

B. Pouw

06 11 85 77 04

b.pouw@pzh.nl

Onderwerp

Behandelvoorstel motie 763 Van Dobben de Bruijn (Kernenbeleid en participatie inwoners)

Publiekssamenvatting
Gedeputeerde Staten vinden het van belang dat gemeenten hun inwoners betrekken bij de 

toekomst en leefomgeving van kernen en gemeenschappen. Leefbare kernen met betrokken 

inwoners dragen namelijk bij aan een aantrekkelijke leefomgeving binnen de provincie Zuid-

Holland. Veel gemeenten hebben al een succesvol en actief kernenbeleid, maar zij zijn ook op 

zoek naar verdere verbeteringen. Met onder meer een handreiking kernendemocratie willen 

Gedeputeerde Staten de gemeenten inspireren met succesvolle voorbeelden van het betrekken 

van inwoners bij het kernenbeleid. De acties volgen op een motie van Provinciale Staten, waarin 

zij aandacht vragen voor de leefbaarheid van de gemeenschappen in onze provincie en het 

belang van inwonerparticipatie daarbij.

Advies
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten, waarin de behandeling van motie 763 

Van Dobben de Bruijn (Kernenbeleid en participatie inwoners) wordt besproken.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarin GS het belang van inwonerparticpatie bij 

kernenbeleid benadrukken in lijn met motie 763 Van Dobben de Bruijn (Kernenbeleid en 

participatie inwoners).

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
Tekst motie 763 Van Dobben de Bruijn (VVD) Kernen beleid en participatie inwoners
GS brief - Behandelvoorstel motie 763 Van Dobben de Bruijn (Kernenbeleid en participatie 
inwoners) 

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar B. Pouw Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Hoogendoorn - Bruins Slot, MLEF digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Baljeu, J.N.

Provinciesecretaris De Baas, J.H.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 5 december 2017
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1 Toelichting voor het College

Bij de behandeling van de begroting 2018 hebben Provinciale Staten op 8 november jl. motie 763 

aangenomen. In de motie doet PS de volgende oproep aan GS: 

1. Het kernenbeleid te agenderen bij gemeenten en belangengroeperingen, teneinde 

gezamenlijk te bezien in hoeverre het kernenbeleid inhoudelijk verbreed en versterkt kan 

worden. 

In het behandelvoorstel wordt onder meer verwezen naar de behandeling van het onderwerp in 

de tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2017 en de eindrapportage voor volgend jaar.  

Ook wordt de toezegging gedaan een handreiking kernendemocratie op te stellen en, zodra deze 

afgerond is, aan PS toe te zenden.

Financieel en fiscaal kader
Op dit moment zijn er geen directe financiële consequenties aan het behandelvoorstel verbonden. 

Eventuele kosten voor de vormgeving van de handreiking kernendemocratie en/of het 

organiseren van bijeenkomsten rond de gemeenteraadsverkiezingen komen ten laste van het 

afdelingsbudget Bestuur. 

Juridisch kader

Geen verdere bijzonderheden

2 Proces

Het behandelvoorstel zal na vaststelling worden verstuurd aan Provinciale Staten.

3 Communicatiestrategie

Het behandelvoorstel zal na vaststelling openbaar worden gemaakt.
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