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Geachte raad- en burgerleden,
De gemeenteraad heeft in haar vergadering d.d. 23 februari 2017 zowel het
accommodatiebeleid als de eerste wijziging van de Algemene subsidieverordening 2014
vastgesteld.
Tevens heeft uw raad een amendement aangenomen waarin u het college oproept om op korte
termijn te komen met een separaat raadsvoorstel, waarin de problematiek rondom de kleine
kern Venhorst inzichtelijk wordt gemaakt en het college voorstellen doet om de leefbaarheid te
handhaven en te borgen. In de toelichting van het amendement wordt verder nog aangegeven
dat het een gedegen onderzoek moet zijn.
De afgelopen periode is bekeken op welke wijze het beste invulling gegeven kan worden aan
deze opdracht. Hierover is enkele keren contact geweest met het bestuur van Stichting
Leefbaar Venhorst. Ook het bestuur van Leefbaar Venhorst wil graag inzicht krijgen in de
mogelijke problematieken rondom de leefbaarheid in Venhorst. Wij ze dan ook tot de conclusie
gekomen dat een gezamenlijke aanpak rondom deze opgave over de leefbaarheid in Venhorst
verstandig is.
In overleg met Leefbaar Venhorst is besloten om de inwoners van Venhorst middels een
enquête te bevragen over de mogelijke problematieken rondom de leefbaarheid in het dorp. De
uitkomsten van deze enquête zijn zowel voor de gemeente als voor Leefbaar Venhorst
interessant. Met behulp van deze uitkomsten kan vervolgens een voorstel worden gedaan om
de leefbaarheid in Venhorst te handhaven en te borgen. Tevens wordt samen met Leefbaar
Venhorst de mogelijkheid bekeken om één of meerdere bijeenkomsten voor inwoners en/of
verenigingen te organiseren.
Uw gemeenteraad heeft aangegeven dat er een gedegen onderzoek moet plaatsvinden. Dit
kost tijd. Stichting Leefbaar Venhorst heeft aangegeven dat er op dit moment al een aantal
belangrijke onderwerpen spelen die veel tijd van de bestuursleden vragen. U kunt onder meer
denken aan de organisatie van het Europees Plattelands Parlement, de pilot
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activiteitenprogramma Mennehof, het kleinschalig mobiliteitsonderzoek en de toekomst van het
kerkgebouw.
Daarom is in overleg met Stichting Leefbaar Venhorst besloten om in november 2017 met het
leefbaarheidsonderzoek te starten. De komende maanden geven ons voldoende tijd om de
aanpak en opzet van de enquête en de eventuele organisatie van de bijeenkomsten te
bespreken en verder uit te werken.
We gaan er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en brengen u uiteraard op de
hoogte van de uitkomsten.
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