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Betreft anticiperen op bevolkingsdaling

In het Algemeen Overleg van 17 februari jl. met de Vaste Kamercommissie voor
Wonen, Wijken en Integratie hebben wij toegezegd, vanuit onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor het thema, bevolkingsdaling onder uw aandacht te
brengen. U gaat nu aan de slag met het maken van een beleidsprogramma voor de
komende vier jaar. Het is dan verstandig om stil te staan bij de demografische
veranderingen die zich in de toekomst voor zullen doen.
Bevolkingsdaling is het afgelopen jaar bij steeds meer gemeenten een beleidsthema
geworden. Dit is het geval bij gemeenten die al enige tijd de gevolgen van
bevolkingsdaling ondervinden of gemeenten die de komende decennia met
bevolkingsdaling te maken zullen krijgen. Ook voor groeigemeenten is het echter
een belangrijk thema aangezien de consequentie van bevolkingsdaling nieuwe eisen
stelt aan de samenwerking tussen gemeenten op regionaal niveau. We hebben er
daarom voor gekozen deze brief aan alle gemeenten te richten.
Op 8 januari 2010 is aan alle gemeenten in Nederland het Interbestuurlijke
Actieplan Bevolkingsdaling 'Krimpen met kwaliteit' toegezonden. Tijdens het
Algemeen Overleg bleek dat dit Actieplan breed wordt gedragen. Kern van het
Actieplan is dat in bepaalde delen van het land de bevolkingsdaling onomkeerbaar
is en dat de bestuurlijke aanpak daarom niet gericht moet zijn op het tegengaan
van de afname van bevolking of daling van huishoudens. Het gaat erom de
gevolgen van krimp aan te pakken, de ongewenste effecten te beperken en kansen
te verzilveren door te investeren in kwaliteit in plaats van kwantiteit.
Hierbij zijn vooral de gemeenten aan zet. Door samenwerking en besluitvorming op
regionaal niveau moet worden voorkomen dat individuele gemeentelijke belangen
voor het gezamenlijke regionale belang gaan. Dit geldt voor de samenwerking
tussen gemeenten die met bevolkingsdaling te maken hebben of krijgen, maar ook
bijvoorbeeld voor de samenwerking tussen nog groeiende steden en de omringende
plattelandsgemeenten die met krimp worden geconfronteerd.
De inwoners van uw gemeente hebben op 3 maart hun stem uitgebracht. Aan u nu
de taak een beleid uit te stippelen dat gunstig is voor een goed woon- en
leefklimaat in uw gemeente. Nadenken over de effecten van bevolkingsdaling hoort
daar ons inziens bij. Wij wensen u bijzonder veel succes bij het opstellen van het
collegeprogramma.
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In dit verband wijzen wij u erop dat binnen het Nationale Netwerk Bevolkingsdaling Datum
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(NNB) overheid en maatschappelijke instellingen kennis delen over een goede
aanpak van bevolkingsdaling op terreinen als wonen, onderwijs, arbeidsmarkt, zorg Kenmerk
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en voorzieningenniveau in het algemeen. U kunt op dit netwerk een beroep doen
om met u mee te denken over een passende aanpak van bevolkingsdaling.
Daarnaast verwijzen wij u graag naar de website www.vanmeernaarbeter.nl. Op
deze website treft u onder andere de contactgegevens van het NNB aan.
Provincies kunnen uiteraard ook voor gemeenten belangrijke
samenwerkingspartners zijn voor een interbestuurlijke aanpak van
bevolkingsdaling. In veel provincies zijn er coordinatoren bevolkingsdaling die een
goed overzicht hebben van voorbeelden van samenwerking op de diverse
beleidsterreinen waar bevolkingsdaling van invloed is.
In een rapportage die begin 2011 aan de Kamerzal worden toegezonden, zullen wij
verslag doen van de voortgang die gemeenten hebben bereikt bij het verwerken
van demografische ontwikkelingen in hun beleids- en planvorming.
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