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AMENDEMENT, ex ar t i kel  28 Reglement  van Orde

Statenvergadering 26 september 2018

Agendapunt 08. Beliedsbrief Leefberens

Korte titel amendement Borgen ondersteuningsfuncties Doarpswurk

Toelichting op het amendement:

Uit de beleidsbrief Leefberens blijkt (p. 9) dat de provincie de komende jaren de financiele
afhankelijkheid van Doarpswurk afbouwt en samen met gemeenten en andere betrokkenen
werkt aan een netwerk van ondersteuning.

Duidelijk is dat de bestaande ondersteuning vanuit Doarpswurk voorziet in de behoefte van
dorpen en dorpsbelangen en dat zij hierover uitermate tevreden zijn. Wij zijn van mening dat
er binnen de nieuwe organisatiestructuur een rol blijft voor de provincie wat betreft het
behoud van de positief beoordeelde ondersteuningsfuncties en financiering. Doarpswurk is
een bewezen netwerkorganisatie en kan worden gezien als de basisorganisatie binnen de
nieuwe netwerkorganisatie. In dat opzicht moet je het kind niet met het badwater
weggooien.

Aanvullend zijn wij van mening dat er geen sprake mag zijn van afbouw van de
subsidierelatie met Doarpswurk zonder dat duidelijk is hoe de nieuwe organisatiestructuur
en overgang eruitziet. De beleidsbrief (p. 9) stelt namelijk dat de bestaande ondersteuning
een duidelijke meerwaarde heeft.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor
Besluit Toevoegen aan besluit:

- dat de subsydzjerelaasje mei Doarpswurk net &baud
wurdt ear't har kennis-, advys-, begelieding- en
ferbiningsfunksjes en ekspertise ynhaldlik en finansjeel
goed boarge binne yn nije organisaasjestruktuer, fanCit it
belang om doarpen, doarpsbelangen, doarpshuzen en
oare mienskipsgroepen goed te stypjen;
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