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Aan de Gemeenteraad
Voorstel
 Kennis te nemen van de delen A, C en samenwerkingsovereenkomst van de Streekagenda;
 Deel B, het uitvoeringsprogramma, vast te stellen;
 De structurele kosten, € 14.500,- per jaar (met indexering), vanaf 2015 in de meerjarenbegroting te
verwerken.
Samenvatting
Vanaf 2001 heeft de provincie de uitvoering van projecten gedaan via Plattelânsprojekten. Vanaf 2014
wordt deze systematiek losgelaten en wordt er overgegaan op het werken met een streekagenda.
Voor de Waddeneilanden is er een agenda opgesteld voor de periode 2014-2020. Deze agenda met
een uitvoeringsprogramma en een werkwijze zijn ter besluitvorming aan de gemeentebesturen van de
Waddeneilanden aangeboden. Daarnaast is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.
Toelichting
Doel Streekagenda
Kort gezegd is het de bedoeling om via de Streekagenda de uitvoering en financiering van
overheidsprojecten (dus waar provincie, gemeente en Wetterskip trekkers en financiers zijn) voor te
bereiden en daarover te besluiten.
De Streekagenda bestaat uit vier formele stukken/onderdelen en dat zijn:
 Deel A: De gezamenlijke agenda (het beleidskader);
 Deel B: Het uitvoeringsprogramma (de concrete projecten);
 Deel C: De werkwijze (hoe organiseren we het geheel);
 De samenwerkingsovereenkomst (formeel vastleggen van de Streekagenda Waddeneilanden).
(zie bijlagen)
Via Plattelânsprojekten is de provincie erin geslaagd vanaf 2001 subsidiegelden in de provincie weg te
zetten. Ook (gemeente) Schiermonnikoog heeft hier de vruchten van kunnen plukken (zie bijgevoegd
overzicht omzet Plattelânsprojekten 2007–2013). Verwacht mag worden dat met de Streekagenda
deze lijn wordt voortgezet.
Rol gemeenteraad
De gemeenteraad heeft een belangrijke rol in de Streekagenda. De raad stelt financiële middelen aan
het college beschikbaar voor uitvoering van projecten in het kader van de Streekagenda. Zodoende is
het wenselijk dat uw raad kennis neemt van de stukken en instemt met het uitvoeringsprogramma
(Deel B).
Deel B van de Streekagenda bestaat uit het uitvoeringsprogramma 2014-2017 en het jaarplan 2014.
Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd en biedt een doorkijk van drie jaar. De eerste
jaarschijf wordt uitgewerkt in een jaarplan. Omdat per 1 januari 2014 formeel is begonnen met de
Streekagenda en er nog geen financiële vertaling van de projecten in de begrotingen van de
verschillende overheden heeft plaatsgevonden, wordt 2014 een overgangsjaar. Dit betekent dat voor
projecten in 2014 waarvoor geen dekking aanwezig is, wij afzonderlijk een krediet bij uw raad dienen

aan te vragen. Voor de begroting 2015 (en volgende) zullen de gewenste projecten voor het
betreffende jaar in de voorjaarsnota ter voorbereiding op de begroting van dat jaar opgenomen
worden.
De projecten die we in 2014 willen gaan uitvoeren, zijn benoemd in het jaarplan 2014.
De samenwerking in de Streekagenda wordt bekrachtigd middels het formeel ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst. Dit geeft voor alle deelnemende overheden aan dat de samenwerking
niet vrijblijvend is.
Financiële/personele/organisatorische gevolgen
U heeft als raad tijdens de begrotingsvergadering besloten het jaarlijkse budget van €25.000,- voor
cofinanciering van projecten van derden die passen binnen de provinciale subsidiekaders te
handhaven.
Sinds de invoering van Plattelânsprojekten wordt er elk jaar een bijdrage aan het projectbureau De
Waddeneilanden van de provincie gedaan van € 12.000. Deze bijdrage is sinds 2001 niet
geïndexeerd, maar de kosten zijn wel gestegen. Vanaf 2015 wordt de bijdrage aan het projectbureau
daarom € 14.500 per jaar en een jaarlijkse inflatie. Deze kosten zijn voor de werkzaamheden die de
projectorganisatie voor ons doet. De verhoging moet vanaf 2015 in de meerjarenbegroting worden
verwerkt.
Communicatie/interactiviteit
De provincie heeft een leidende rol bij de communicatie rond de Streekagenda. In dit kader zijn er
onlangs enkele rapporten opgesteld over jong volwassenen, een aantal best-practices en per eiland
een zgn. Fluchskrift. Deze stukken liggen voor u ter inzage.
Ter inzage liggende stukken

Aanbiedingsbrief provincie

Deel A: de gezamenlijke agenda (het gezamenlijke beleidskader)

Deel B: het uitvoeringsprogramma met de concrete projecten

Deel C: de werkwijze

(concept) Samenwerkingsovereenkomst

Korte toelichting bij de projecten uit het uitvoeringsprogramma

De onderzoeksrapporten over jong volwassenen, de best practices en het Fluchskrift
Schiermonnikoog
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