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Zaaknummer: 4126
Datum vergadering: 22 januari 2018
Datum voorstel: 19 december 2017
Nummer: 17 A 
Onderwerp: Village Deal

Voorgesteld raadsbesluit
1. Commitment aan deelname aan het project Village Deal van de VNG.
2.  In te stemmen met het voorstel om stille armoede onder agrariërs nader te onderzoeken en een plan van 
aanpak uit te werken
3. € 10.000 euro bij te dragen aan het ondersteuningsprogramma van de VNG in deze.
4. In te stemmen met de opdrachtformulering van de Village Deal.

Samenvatting van het voorstel
De raad stemt in met deelname aan de Village Deal, alsmede het gekozen onderwerp, en stelt het 
benodigde budget van 10.000 beschikbaar.

De opdrachtformulering voor de Village Deal als volgt vast te stellen: Ontwikkel een integrale aanpak die 
zorgdraagt voor een tijdige ondersteuning aan agrariërs in armoede.

Aanleiding voor dit voorstel
1.1           Inleiding achtergrond Village deal

De Village Deal is een deal tussen het college van B&W en de gemeenteraad om te experimenteren met een 
vernieuwend en integraler ondersteuningsaanbod aan bewoners met een meervoudige hulpvraag. Het doel 
van de Village Deals is het stimuleren van integrale en vernieuwende aanpakken binnen het sociaal domein 
van kleinere gemeenten en de lessen in dit leerproces te delen met andere gemeenten. De inhoud van de 
Village Deal wordt lokaal ingevuld. Voor de gemeente Tubbergen is gekozen voor het onderwerp stille 
armoede onder agrariërs. Voorwaarde is dat met een substantieel en ontschot budget gewerkt kan worden 
binnen het experiment. De Village Deal loopt in principe van juli 2017 tot 1 juli 2018. De Village Deal wordt 
vastgelegd met een raadsbesluit.

De VNG biedt een ondersteuningsprogramma aan in de vorm van ondersteuningsuren (85 uur in te zetten 
via RadarAdvies) en expertise die vanuit de VNG beschikbaar is. In het ondersteuningsprogramma bij de 
Village Deals ligt de nadruk op het leren welk bestuurlijk instrumentarium kan worden ingezet voor het 
realiseren van een meer integrale aanpak in het sociale domein. Ook is er extra aandacht voor de ruimte die 
kleinere gemeenten kunnen pakken binnen de regionale afsprakenkaders. Naast een intensief lokaal en 
landelijk ondersteuningsprogramma wordt door Movisie een onderzoek uitgevoerd naar het bestuurlijk 
instrumentarium.

De ervaringen die met de Village Deals worden opgedaan kunnen in hoge mate bijdragen aan de beoogde 
transformatie van het sociale domein. De lokale experimenten met ontschotte budgetten zijn daarmee van 
landelijke betekenis. Landelijk enthousiasmeren door communicatie over de Village Deals is dan ook een 
belangrijke randvoorwaarde.

De Village Deal is onderdeel van (en wordt gedeeltelijk bekostigd uit) het Programma 
Vernieuwingsactiviteiten Wmo 2016-2018 van de VNG door middel van een subsidie die beschikbaar is 
gesteld door het ministerie van VWS. Daarnaast leveren deelnemende gemeenten een financiële bijdrage 
aan het ondersteuningsprogramma.

Op dit moment bereiden 11 gemeenten een Village Deal voor. De andere Village Deal gemeenten zijn:

1.        Goeree-Overflakkee



2.        Horst aan de Maas

3.        Oldenzaal

4.        Ommen

5.        Soest

6.        Stein

7.        Teylingen

8.        Westtellingerwerf

9.        Wijdemeren

10.      Winterswijk

De Village Deal gemeenten wisselen gedurende het project ervaringen uit.

1.2           Waarom een Village deal:

Door deel te nemen aan de village deal kan de gemeente Tubbergen een problematiek, die voor de 
gemeente behoorlijk onder de radar blijft voor wat betreft het sociaal domein, de benodigde aandacht geven. 
Vanuit de doelgroep zijn er initiatieven die aandacht vragen voor deze problematiek. Deze initiatieven zullen 
betrokken worden bij de uitvoering van de Village deal.

Daarnaast wil de gemeente Tubbergen aan de hand van deze Village deal het bestuurlijk proces aangaande 
het sociaal domein op een andere manier vorm geven waarbij het bestuur en de raad meer worden 
betrokken bij het proces. De Village Deal kan dan dienen als een proeftuin voor andere vraagstukken in het 
sociaal domein en de ontschotting van de budgetten in dit domein. Er is behoefte aan ondersteuning op dit 
soort vraagstukken. Daarnaast kent de gemeente een bestuur dat gedreven is om problemen aan te pakken 
en goed te regelen. Te dienen als proeftuin, van waar uit andere gemeenten kunnen leren.

De gemeente Tubbergen heeft daarbij gekozen voor het onderwerp Stille armoede binnen de agrarische 
sector.

Het onderwerp is gekozen omdat het alle 4 de portefeuillehouders raakt en een brede problematiek raakt. 
Samen met de gemeenteraad zal gezocht worden naar de juiste balans tussen regie en vrijheid; de 
ruimtescheppende rol van de raad.

De eerste stap in dit proces was een raadsinformatiebijeenkomst in Geesteren, daarin is door de raad, het 
college en betrokken ambtenaren (gemeente en VNG) onder leiding van de wethouder en Bert Otten 
(VNG/Radar Advies) over het fenomeen Village Deal en het ingebrachte onderwerp gebrainstormd. De 
opbrengst is in dit plan van aanpak verwerkt.

1.3           Doelstellingen van de Village Deal:

In de raadsinformatiebijeenkomst zijn omtrent de gewenste doelstellingen een aantal suggesties omhoog 
gekomen:

Tijdige signalering

 Proactief/preventief (boeren moeten nog een realistische keuze hebben: stoppen of doorgaan)

Het in beeld krijgen van de armoede en sociaal isolement in de agrarische sector



Bespreekbaar maken, taboe zien te doorbreken

Agrariërs helpen

Mogelijkheden tot hulp aangeven.

Doorverwijzen naar professionals

Helpen om keuzes te maken

De bijeenkomst wenste de volgende vragen beantwoord te zien:

Hoe groot is het probleem

Wat kunnen we doen als gemeenteraad

Welke beleidsruimte is er

Hoe maak je het probleem bespreekbaar

Hoe krijgen we een integrale aanpak (1 loket gedachte)

Hoe zorgen we ervoor dat er op tijd om hulp wordt gevraagd (niet als het kalf al verdronken is)

Hoe zorgen we ervoor dat de sector minder gesloten wordt

Hoe zorgen we voor een vitaal platteland met voldoende verdiencapaciteit

Mogen we helpen, kunnen we helpen, hoe gaan we helpen, structureel en/of incidenteel

Welke rol ziet de raad voor zichzelf:

Verbindende rol

Benaderbaar zijn en goed kunnen doorverwijzen

Probleem erkenning, kaders stellen en faciliteren

Met LTO in gesprek gaan

Actief beleid formuleren

Met Agrarisch jongeren kontakt (AJK Tubbergen) in gesprek gaan

Actieve rol

In de bijeenkomst werd aan de hand van een praatplaat gesproken. Het probleem werd geduid aan de hand 
van ervaringen van Karin Harink en Martine van Burgsteden, die Karin heel beeldend presenteerde. Zij is al 
een jaar bezig vanuit de pilot Boeren voor keuzes, welke zij samen met Martine runt. Zij komen daarin een 
breed palet aan problematiek tegen op allerlei leefgebieden en deelterreinen. De pilot wordt doorgezet in het 
project ervencoach dat samen met de provincie wordt opgepakt.

Gelet op de input vanuit de raad op 20 november wordt de volgende projectopdracht geformuleerd:



Ontwikkel een integrale aanpak dat zorgdraagt voor een tijdige ondersteuning aan agrariërs in armoede.  

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Deelname aan de Village deal met een door de raad gedragen opdrachtformulering voor de uitwerking van 
de Village Deal door de projectgroep. Dit moet leiden tot een nog bredere integrale aanpak binnen de 
gemeente zowel binnen als buiten het sociaal domein.

Argumentatie
Om de deal tussen het college en raad te maken is een gedragen opdrachtformulering nodig waar de 
projectgroep mee aan de gang kan om tot de gewenste resultaten te komen. Deze formulering is gekozen 
vanuit de inbreng van het college en de raad in de raadsinformatiebijeenkomst.

Externe communicatie
Geen bijzonderheden.

Financiele paragraaf
Deze wordt verder uitgewerkt in het plan van aanpak.

Uitvoering
Na het vaststellen van de opdrachtformulering zal er een projectgroep worden geformeerd en in een PSU 
(Project start up) zal het plan van aanpak worden uitgewerkt. Het plan van aanpak zal ter kennisname aan 
de raad worden gestuurd.

Na vaststelling van het PvA in het college zal deze worden uitgevoerd. De uitvoering zal verder doorlopen 
dan de looptijd van de landelijke Village Deal. Deze eindigt op 1 juli 2018. In de PSU zal de looptijd van het 
project worden bepaald.

Evaluatie
Dit zal onderdeel uitmaken van het project. Daar in zal specifiek aandacht zijn voor het bestuurlijke proces.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

drs. ing. G.B.J. Mensink drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker



Raadsbesluit  

Datum: 22 januari 2018
Nummer: 17 B 
Onderwerp: Village Deal

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 december 2017, nr. 17A;

gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 9 januari 2017;

besluit:

Deel te nemen aan het project Village Deals en daarvoor budget van € 10.000 vrij te maken

De opdrachtformulering voor de Village Deal als volgt vast te stellen: Ontwikkel een integrale aanpak dat 
zorgdraagt voor een tijdige ondersteuning aan agrariërs in armoede

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 januari 2018

De raadsgriffier, De voorzitter,


