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Onderwerp: Kern en Kader 2 – Uitgangspunten en criteria. 
       
 
 
 
Aan de gemeenteraad. 
 
 
Met de eerste nota Kern en Kader stelde u de gemeentelijke kernstructuur vast. Daarin wordt de 
verdeling hoofdkernen en kleine kernen gemaakt en een verdere ‘uitsplitsing’: lokale functies, 
bovenlokale functies, enz.  
 
De kernstructuur is natuurlijk niet een doel op zich maar één van de instrumenten om te komen 
tot een gedragen prioritering in de verdeling van de voorzieningen. 
 
De nu voorliggende nota, Kern en Kader 2, bevat uitgangspunten en criteria voor onderhoud en 
investeringen voor de infrastructuur en uitgangspunten en criteria om de vraag te beantwoorden: 
welk type kern houdt of krijgt welke voorzieningen. In dit stadium gaat het dus nog niet om de 
concrete verdeling of toewijzing van voorzieningen maar om de vaststelling van de criteria om in 
een later stadium te komen tot zo’n verdeling of toewijzing. Een valkuil in het proces zou kunnen 
zijn om nu al de uitkomst in de discussie te betrekken. De neiging om al in dit stadium te toetsen 
zou daarom vermeden moeten worden. 
 
De kernstructuur sámen met de nu ter vaststelling voorliggende uitgangspunten en criteria 
vormen niet meer – maar ook niet minder – dan gereedschap, een handvat, om in een later 
stadium te komen tot toetsing. 
 
Voorgesteld wordt in de derde fase de bestaande en toekomstige voorzieningen te toetsen aan het 
eerder vastgestelde instrumentarium: de kernenstructuur én de uitgangspunten en criteria. Kern en 
Kader 3 bevat dan een integraal overzicht waarin alle voorzieningen met het instrumentarium 
worden vergeleken. Per voorziening kan – in samenhang met andere voorzieningen – een 
afweging gemaakt worden en kan, als daar goede redenen voor zijn, ook worden afgeweken van 
de geformuleerde criteria en uitgangspunten. 
 
De raadscommissie heeft in de vergadering van 11 maart 2004 geadviseerd dit onderwerp als  
B-onderwerp in de raad te behandelen. 
 
Naar aanleiding van de discussie in de commissievergadering van 11 maart 2004 hebben wij u 
toegezegd ons nader te beraden over de communicatie van de uitwerking van Kern en Kader 2. 
Het lijkt ons gewenst om zodra de resultaten bekend zijn deze aan uw raad toe te zenden. Daarna 
zal de uitwerking van Kern en Kader 2 via de pers aan de inwoners worden gepresenteerd.  
 
 
 
 
 
 
 



Vervolgens zal uw raad zich dienen te buigen over het vervolg. Punten die naar onze mening 
dienen te worden besproken zijn: 
 

• op welke wijze wordt de discussie met de inwoners gevoerd 
 
• wordt hierbij een bijdrage van het college van burgemeester en wethouders verwacht 

 
• voorzitterschap discussieavond 

 
• hoe wilt u de inwoners uitnodigen 

 
• wanneer en waar wilt u deze hoorzitting of inspraakavonden organiseren 

 
 
 
 Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, 
 de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 J. Post T. Slagman-Bootsma 
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