‘s-Hertogenbosch, 18 december 2015
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 43 van het Reglement van Orde
Betreft: voortzetting Brabantse Dorpen Derby

Geacht college,
De Brabantse Dorpen Derby heeft als doel om via initiatieven van de eigen bewoners de leefbaarheid
in de kleinere kernen (dorpen tot 15.000 inwoners) te vergroten. Voor de winnaar en de nummers 2 en
3 zijn geldprijzen te winnen van respectievelijk €25.000,-, €12.500,- en €7.500,-. Dit geld mogen zij
besteden aan de leefbaarheid in hun dorp. Het is daarmee een bindmiddel bij uitstek om leefbaarheid
en cultuur met elkaar te verbinden.
de

Afgelopen zaterdag (12 december 2015) vond de finale plaats van de 4 editie van de Brabantse
Dorpen Derby. De 9 finalisten werden warm onthaald op de Bartels Academy, en het geheel ontspon
de
zich tot een waar Brabants feestje! Voor deze 4 editie hadden zich aanvankelijk 92 initiatieven zich
gemeld. Het bereik is dus groot. Bovendien worden door de diverse media (waaronder Omroep
Brabant) de betere initiatieven duidelijk voor het voetlicht gebracht en vervullen daarmee een
voorbeeldfunctie.
De Brabantse Dorpen Derby (b)lijkt een succesformule. Toch doet het gerucht de ronde dat het niet zo
vanzelfsprekend is dat er volgend jaar wederom een Brabantse Dorpen Derby zal plaatsvinden. Het
CDA zou dit, gezien de spin-off van deze competitie, betreuren. Graag wil het CDA deze geruchten de
wereld uit helpen zodat de betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn. Wij verzoeken u dan ook
snel duidelijkheid te scheppen richting de deelnemers en geven reeds aan dat we graag een
inhoudelijk antwoord zien en geen verwijzing naar de uitwerking van het concept sociale veerkracht.
1: In hoeverre zijn er plannen om daadwerkelijk te stoppen met de Brabantse Dorpen Derby danwel
de formule (drastisch) te wijzigen (aanvullen met andere thema’s, inzet voor andere/bredere
doelgroep, etc)?
2: En indien Gedeputeerde Staten van plan is de Brabantse Dorpen Derby op wat voor manier dan
ook te wijzigen, wat is dan de aanleiding hiertoe?
3: Is het college niet bang dat wanneer formule wordt gewijzigd, de kans bestaat dat het kind met het
badwater wordt weggegooid? Waarom wel of waarom niet?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat onze dank.
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,

Caroline van Brakel

