gemeente
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Collegevoorstel

Onderwerp:
voorstel betreffencie Ontwikkelingsfonds Platteland - gesprekken Fipronil-getroffenen

Gevraagde beslissing:
1.
2.

In te stemmen met het bijgevoegde projectvoorstel voor inzet vertrouwenspersonen voor door Fipronil getroffen
pluimveehouders en hiervoor € 10.000 uit het Ontwikkelingsfonds Platteland beschikbaar te stellen
Dit besluit ter kennisname aan te bieden aan de raad

Raad

Datum

7 september 2017

Steller:

D j e r kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:

Afd:

RO-SBO

Aantal bijlagen

B.J.J. Bossenbroek
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-21. Inleiding
Zie projectomschrijving in de bijlage.

2. Beoogd effect
Het voorkomen van grotere (sociaal-emotionele) problemen bij pluimveehouders als gevolg van de Fipronilcrisis en deze veehouders bekend te maken met organisaties die hen verder kunnen helpen.

3. Argumenten
1.1 Inzet van vertrouwenspersonen lijkt dringend noodzakelijk
Er is sprake van Dit project achten wij noodzakelijk vanwege de kennelijke acute nood onder veehouders en
onze waarneming dat niet alle veehouders zelfstandig passende hulp zoeken.
1.2 Het project past binnen de kaders van de Regeling Ontwikkelingsfonds
Namelijk onder het thema 'Landbouw' omdat het gericht is op de ondersteuning van (ondernemingsplannen)
van ondernemers en wij hiermee beogen bij te dragen aan het behoud van familiebedrijven die wij van
belang achten voor het functioneren van het buitengebied.

4. Kanttekeningen
Het project heeft in beginsel betrekking op veehouders in de Regio FoodValley die door Fipronil getroffen
zijn. Zij worden door de vertrouwenspersonen benaderd. Het gros van die bedrijven ligt in de gemeenten
Ede en Barneveld. De financiering door Ede en Barneveld zal vooralsnog echter ook ten goede komen aan
veehouders uit andere gemeenten. De acute nood onder de veehouders, alsmede het relatief geringe
bedrag, rechtvaardigen een snelle projectstart zonder eerst de mede-financiering van alle betreffende
gemeenten te organiseren. Wij zullen de betreffende andere gemeenten waar gesprekken plaatsvinden wel
verzoeken om op basis van nacalculatie bij te dragen in de kosten voor bezoeken aan veehouders in die
gemeenten.

5. Financiën
De kosten van dit project worden geraamd op maximaal € 20.000 euro. De uiteindelijke kosten zijn
afhankelijk van het aantal veehouders dat een gesprek aangaat. Deze kosten worden vooralsnog
gezamenlijk gefinancierd door de gemeente Ede en Barneveld, beide 50%. De gemeente Barneveld betaalt
de facturen uit en berekent 50% door aan de gemeente Ede tot een maximum van € 10.000.
De bijdrage van de gemeente Barneveld van maximaal € 10.000-, kan worden gedekt uit het
Ontwikkelingsfonds Platteland.

6. Uitvoering
Planning: Dit project start per direct, begin september 2017, en loopt naar verwachting tot uiterlijk eind
2017
Communicatie: Om er zeker van te zijn dat we alle getroffen pluimveehouders bereiken, worden alle
pluimveehouders in FoodValley met een brief op de hoogte gesteld.

7. Bijlagen
Projectvoorstel Inzet vertrouwenspersonen voor Fipronil-getroffen veehouders

Ontwikkélingsfonds Platteland Barneveld
Titel project

62. Inzet vertrouwenspersoon Fipronil-getroffen veehouders

Contactpersoon
gemeente
Betrokken partijen

Arjan Bossenbroek, 0342- 495 845, a.bossenbroek(S>barneveld.nl

Korte omschrijving
project

Pluimveehouders zijn hard getroffen door de 'Fipronil-crisis'. Wij krijgen steeds meer
signalen dat er veehouders zijn die hierdoor ook sociaal-emotioneel flink geraakt
worden. Vaak ontbreekt de energie en het inzicht om de problemen met anderen te
delen en naar oplossingen te zoeken.

Gemeente Ede, Meldpunt Fipronil, LTO Gelderse Vallei

Om de veehouders daarin ondersteuning te bieden is het plan opgevat om hen proactief te laten benaderen door een vertrouwenspersoon die gespecialiseerd is in de
agrarische sector. Het doel is een professioneel 'luisterend oor' te bieden, de
problematiek te bespreken en hen te helpen weer vooruit te kijken en te wijzen op de
mogelijkheden om bed rijfsvragen te bespreken, bijvoorbeeld met het Meldpunt
Fipronil. Waar nodig kan doorverwijzing naar maatschappelijk werk plaatsvinden of
naar de (geestelijke) gezondheidszorg. Agrarische coaches zijn hiervoor de
aangewezen professionals, omdat zij de 'taal' van de veehouder spreken, de sector
kennen en opgeleid zijn om niet alleen te luisteren maar ook te ondersteunen bij het
vinden van een passende aanpak of uitweg.
De inzet is om bij de betreffende veehouders één gesprek te hebben. Het kan zijn
dat een tweede gesprek wenselijk wordt gevonden. Als er een langer traject nodig
lijkt, valt dit buiten dit project en komt het voor rekening van de veehouder. Mogelijk
kan de veehouder dan aansluiten bij het project m.b.t. een kwaliteitsteam dat in
FoodValley-verband in voorbereiding is.
Doelstelling

•
•
•

Hef voorkomen van (grotere) sociaal-emotionele problemen bij pluimveehouders
als gevolg van de Fipronil-crisis
deze veehouders bekend te maken met organisaties die hen verder kunnen
helpen (doorverwijzen)
Hiermee bijdragen aan het behoud van deze familiebedrijven

Meetbare resultaten

Gesprekken met circa 40 veehouders

Totale kosten
(middelen)
Financiering

€ 20.000
Bijdrage Ontwikkelingsfonds:

€10.000,-

Co-financiering

Gemeente Ede: € 10.000
Andere gemeenten van FoodValley en
eventueel buiten FoodValley, maar wel
in de Gelderse Vallei, waarschijnlijk op
basis van nacalculatie

Overige opmerkingen

LET OP:
Reservering van € 20.000 t.b.v. uitbetalen facturen,
maar bijdrage uit het OFP is € 10.000
als co-financiering door andere Foodvalley-gemeente daadwerkelijk
overeengekomen wordt, wordt de bijdrage uit het Ontwikkelingsfonds
evenredig lager met de nagecalculeerde aanvullende co-financiering

