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Aan de gemeenteraad,

Onderwerp
Kader leefbaarheid; “Winsumer dorpen leefbaar!”.

Voorgestelde besluit
Het Kader ‘Winsumer dorpen leefbaar’ vast te stellen.
Het resterende bedrag van de dorpenatlas ad € 37.222 beschikbaar te stellen
voor het kader leefbaarheid: ‘Winsumer dorpen leefbaar’ en te onttrekken aan de
reserve lopende verplichtingen.
Inleiding
De gemeente wil haar dorpskernen vitaal houden. Het leefbaarheidskader geeft
aan wat de belangrijkste uitdagingen en opgaven zijn om de dorpen leefbaar te
houden en waar nodig te verbeteren.
We hebben een groot aantal sectorale plannen waarin de leefbaarheid
aandachtspunt is. Er ontbrak een overkoepelend kader. Met dit
leefbaarheidskader hebben we een basis om gericht, integraal en in
samenwerking met de dorpen, haar inwoners, de maatschappelijke organisaties,
het bedrijfsleven, de leefbaarheid aan te pakken en vorm en richting te geven.
Daarnaast hebben we hiermee een overkoepelend kader dat als basis gebruikt
kan worden voor onze inbreng bij ontwikkelingen en discussies over de
gemeentelijke herindeling, de aardbevingsproblematiek en andere regionale
ontwikkelingen en de financieringsmogelijkheden die daarbij horen.
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Totstandkoming en afstemming
Het leefbaarheidskader is in eerste instantie tot stand gekomen door de
aanwezige sectorale plannen bij elkaar te brengen en daar uit de
leefbaarheidsdoelen en opgaven te halen. Verder is er gekeken naar de
ontwikkelingen en effecten die de leefbaarheid beïnvloeden, waarbij het effect
van de demografische ontwikkeling concreter is uitgewerkt. Intern zijn
verschillende discussies gevoerd over de gewenste aanpak en is het kader
besproken en aangevuld.
Vervolgens is het leefbaarheidskader, zoals het voor u ligt is besproken met de
dorpsbelangenverenigingen tijdens het delegatieoverleg van 13 april jl. Het
verslag hiervan is bijgevoegd. Op 21 april is het besproken met een afvaardiging
van een aantal maatschappelijke organisaties uit onze gemeente. Het verslag
hiervan vindt u ook in de bijlage.
In beide besprekingen is op een constructieve wijze gesproken over leefbaarheid.
Doel van de bijeenkomsten was om de deelnemers op de hoogte te brengen van
de inhoud van het leefbaarheidskader en hun aanvullingen, reacties te
verzamelen. Deze zijn voor zover nodig verwerkt. Verder was het belangrijk dat
we met de organisaties in gesprek kwamen over het onderwerp leefbaarheid om
gezamenlijke ambities en opgaven in beeld te brengen en na te gaan hoe we hier
in de toekomst met elkaar vervolg aangeven. Dit als onderdeel van de aanpak. Duidelijk
resultaat van de bespreking was dat de organisaties elkaar beter hebben leren kennen
en elkaar meer gaan opzoeken op onderwerp.

Afgesproken is om deze gezamenlijke bijeenkomsten 2 keer per jaar voort te zetten. De
gemeente neemt het initiatief om de partijen uit te nodigen. Een aantal organisaties
werd gemist en deze zullen in het vervolg ook uitgenodigd worden.
Bij het ontwikkelen van het leefbaarheidskader is ook gekeken naar de bestaande
woon- en leefbaarheidsplannen zoals die in de gemeente De Marne en Eemsdelta
gemaakt zijn.
Wettelijk- of beleidskader
In een groot aantal sectorale beleidsplannen heeft de leefbaarheid al aandacht
gekregen. Deze (al vastgestelde) plannen zijn als basis gebruikt bij het opstellen
van dit leefbaarheidskader. De plannen waar het om gaat zijn in bijlage 1
opgenomen.
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Probleem
Een overkoepelend kader waarin het gaat om een samenhangende aanpak en een
totaal beeld van doelen, uitgangspunten en opgaven waar we gezamenlijk met
inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties aan werken om de
leefbaarheid in de gemeente Winsum te behouden en waar nodig te verbeteren,
ontbrak.
Doelstelling
Het leefbaarheidskader “Winsumer dorpen leefbaar!” geeft inzicht in de doelen en
uitgangspunten die de gemeente hanteert bij de leefbaarheidsopgave. Het brengt
hiermee de doelen en uitgangspunten van een groot aantal sectorale plannen bij
elkaar.
Het geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en trends die invloed hebben
op de leefbaarheid en een totaalbeeld van de opgaven om de leefbaarheid in de
gemeente Winsum te behouden en te verbeteren.
Verder geeft het leefbaarheidskader aan hoe we op een meer gerichte en
integrale wijze vorm kunnen geven aan de leefbaarheid en hoe we dit samen met
de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties kunnen doen.
Mogelijke maatregelen / oplossing
Leefbaarheid is een breed onderwerp. De leefbaarheid staat voor de wijze
waarop de bewoners en de ondernemers hun woon,- werk,- en leefomgeving
ervaren. Daarbij gaat het om de beleving van de kwaliteit van de fysieke ruimte
maar nadrukkelijk ook om de betrokkenheid van mensen bij elkaar en bij hun
sociale omgeving. Daarom benaderen we leefbaarheid vanuit de 3 pijlers; fysiek,
sociaal en economisch.
In het leefbaarheidskader zijn de belangrijkste leefbaarheidsopgaven per pijler in
beeld gebracht. In de aanpak van leefbaarheid gaat het erom deze pijlers in
samenhang te ontwikkelen. We passen onze interne organisatie brede
jaarplanning van projecten en activiteiten hier op aan door de 3 pijlers als
uitgangspunt te nemen en duidelijk aan te geven waar de samenhang en dus de
samenwerking gezocht moet worden tussen de verschillende teams binnen de
gemeentelijke organisatie.
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Leefbaarheid is een gezamenlijke opgave van inwoners, bedrijfsleven,
maatschappelijke organisaties en gemeente. Iedereen draagt op zijn/haar manier
bij aan het behoud en de versterking van de leefbaarheid. De rol die de gemeente
vervult verschilt per situatie en gaat van reguleren tot loslaten. Om goed op de
hoogte te zijn van ontwikkelingen en elkaars plannen zullen we de verschillende
partijen regelmatig bij elkaar brengen. Hierin pakt de gemeente de regie.
Om met elkaar goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen en trends is
monitoring en evaluatie van beleid nodig. Naast evaluatie van het beleid en het
volgen van trends en ontwikkelingen, is het goed om op dorpsniveau na te gaan
hoe het gaat met de leefbaarheid. We gaan daarbij vooral gebruik maken van
bestaande onderzoeken en gegevens over onze gemeente. We onderzoeken,
samen met de dorpen, welk instrument qua monitoring aanvullend kan zijn om
de leefbaarheid op dorpsniveau te blijven volgen.
Financiële consequenties
De financiële consequenties van de opgaven zijn zichtbaar of worden zichtbaar
gemaakt bij de uitwerking van die verschillende opgaven.
Voor de ontwikkeling en uitvoering van een monitoringinstrument zijn de exacte
kosten nog niet geraamd. In 2011 is het restant van de dorpenatlas, een bedrag
van € 37.222,- gestort in de reserve lopende verplichtingen voor een vervolg op
de Dorpenatlas. Met het kader leefbaarheid : ‘Winsumer dorpen leefbaar’ wordt
hier nu, weliswaar in een andere vorm, een vervolg aan gegeven. Voorgesteld
wordt het resterende bedrag van de dorpenatlas ad € 37.222 beschikbaar te
stellen voor het kader leefbaarheid: ‘Winsumer dorpen leefbaar’ en te onttrekken
aan de reserve lopende verplichtingen.

Advies / Voorstel
Het Kader “Winsumer dorpen leefbaar” vast te stellen en als basis te gebruiken
om gericht, integraal en in samenwerking met de dorpen en haar inwoners,
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven de leefbaarheid te behouden en
waar nodig te verbeteren.
Het resterende bedrag van de dorpenatlas ad € 37.222 beschikbaar te stellen
voor het ontwikkelen en uitvoeren van monitoring van de leefbaarheid en dit
bedrag te onttrekken aan de reserve lopende verplichtingen.
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Bijlagen
Leefbaarheidskader ‘ Winsumer dorpen leefbaar!’
Verslag delegatieoverleg 13 april 2016
Verslag bijeenkomst maatschappelijke organisaties 21 april 2016

Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester

drs. R.J. Bolt, secretaris
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Agendanummer: 16
Vergadering: 27 september 2016
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders,

besluit:
Het Kader ‘Winsumer dorpen leefbaar’ vast te stellen.
Het resterende bedrag van de dorpenatlas ad € 37.222 beschikbaar te stellen
voor het kader leefbaarheid: ‘Winsumer dorpen leefbaar’ en te onttrekken aan de
reserve lopende verplichtingen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 27 september 2016.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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