
Yntsjinner: Wopke Veenstra, FNP

Mei-yntsjinner(s):

Maaike Prins, CDA
Sylvia Hosman, VVD
Tjerk Voigt, PvdA
Jan Waterlander, 50+
Jitske Eizema, FFP
Rieny vd Zanden, PvdD
Sietze Schukking
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AMENDEMINT, op grim fan Kest 28 Reglemint fan Oarder

Steategearkomste PS 26 septimber 2018

Wurklistpunt 08. Beliedsbrief Leefberens

Koarte titel amendemint Doarpshuzenregeling 2.0

Taljochting op it amendemint:

De yntsjinners konstatearje dat it utstel is om de beliedsnota Plattelansbelied 2014-2017 yn
te ICiken. De besteande finansjele middels fan de Nota Plattelansbelied wurde neffens it at-
stel ynset foar in ofbouw fan de doarpshuzenregeling yn 2019 en 2020 mei in trochrintiid
oant en mei maksimaal 2022; de doarpshuzenregeling soe dernei dan definityf komme te
ferfallen.

Fierder konstatearje wy dat neffens de nije Beliedsbrief Leefberens de provinsje mear
fleksibel wurkje wol; dat it stypjen fan inisjativen Ot de Mienskip ien fan de fjouwer spoaren
fan de beliedsbrief is; de yntsjinners stypje dizze beliedsline;

Lykwols der bliuwt noch hieltyd ferlet fan in ienfaldige regeling lykas de doarpshuzenrege-
ling foar de realisaasje fan (enerzjysunige) moetingsplakken foar de lokale mienskip. Sokke
moetingsplakken krije tsjintwurdich net allinnich de foarm fan in klassyk doarpshOs mar ek
fan in MFC, in leechkommende tsjerke, skoalle of oar gebou der't in nije bestimming foar km
wurde moat. Somtiden giet it om de finansiering fan grut Onderhald / ferduorsuming fan
besteande akkomodaasjes. In stikje provinsjale ko-finansiering jout sawol by (fer)nijbou,
werbestimming as Cinderhald/ferduorsuming faak krekt de trochslach om ek oare jildsjitters
oer de streek te ICiken.

De yntsjinners binne fan betinken dat de Provinsje mei in mearjierrige opfolger '2.0' fan de
aide doarpshuzenregeling Otsoarte neffens it tredde spoar fan de beliedsbrief oansluten
bliuwe kin op en gearwurkje kin mei Otfieringsplannen ut de regio's; in stikje provinsjale ko-
finansiering jout derby faak krekt de trochslach om ek oare jildsjitters oer de streek te lOken;
it doel is de realisaasje en ferbettering fan fysike plakken mei lokale moetings- c.q. doarps-
husfunksjes.



De yntsjinner(s) stelt/stelle it folgjende amendemint Ot
Oerwagings Skrasse Ot oerwagingen by it beslut:

Taheakje oan de oerwagingen by it beslut:

BesICA Skrasse CA tekst beslut:

Skraste tekst ferfange troch:

Taheakje oan beslut:

- Dat it Kolleezje uterlik jannewaris 2019 in nije ienfaldige
mearjierrige regeling 2.0 opstelt nei it foarbyld fan de aide
doarpshuzenregeling foar de finansiering fan (enerzjy-
sunige) fysike nije en besteande moetingsplakken yn
bredere sin foar de lokale mienskip, yn te gean fuort nei it
ofrinnen fan de besteande middels en regeling, sadat de
nije Steaten deroer sa gau as mooglik in beslut nimme
kinne.
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