
 

 

 

Onderwerp:  Schriftelijke vragen over ervencoaches 

Datum: 10 januari 2019 

 

Geacht college, 

 

Op grond van artikel 35 van het regelement van orde van de raad hebben wij de volgende 

vragen over ervencoaches. 

 

Inleiding 
Het buitengebied van Dinkelland bestaat voor een groot deel uit productie- en natuurgrond. 
Veehouders en akkerbouwers zijn de beheerders van dit buitengebied. Er staan veel 
veranderingen te wachten voor onze plattelandsgemeente. Met name door de huidige 
uitdagingen zoals nieuwe milieueisen, fosfaatwetgeving, asbestdaken die voor 2024 
vervangen moeten worden of eisen die banken stellen is het van belang voor boeren om een 
bedrijfsstrategie te kunnen ontwikkelen om bewuste keuzes te kunnen maken. 
 
Niet alleen recentelijk, maar ook de afgelopen jaren zijn de eisen en regels vanuit Nederland 
en Europa toegenomen. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren veel bedrijven uitgebreid. Het 
blijkt dat het beheren van een bedrijf lastig kan zijn, met name doordat veehouders en 
akkerbouwers zijn gestopt met het ondernemen. 
 
Het CDA ziet het belang en de noodzaak van de ervencoaches in. Boerenbedrijven moeten 
worden ondersteunt wanneer zij bijvoorbeeld in financiële nood verkeren door 
omstandigheden zoals het ontbreken van een opvolger of niet meer kunnen voldoen aan 
wet- en regelgeving. Vaak verkeren zij ook in sociale nood omdat zij er met niemand over 
spreken. Het is daarom goed dat er ondersteuning is voor boeren bij het maken van 
toekomstplannen en een strategie. 

Vragen 
De CDA-fractie pleit voor het inzetten van ervencoaches in Dinkelland en heeft daarom de 
volgende vragen:  

1. In hoeverre heeft het College uitvoering gegeven aan de agenda ‘Inclusieve 
samenleving’ van het coalitieakkoord waarbij wordt gekeken naar de inzet van een 
ervencoach voor agrariërs?1 
 

2. Heeft het College toenadering gezocht met de Provincie Overijssel om de financiële 
lasten van ervencoaches, voor enkele jaren, te dragen?2 

a. Zo nee: Is het College bereid om dit alsnog te ondernemen? 
 

3. Op welke termijn kunnen ervencoaches worden ingezet voor agrariërs in de 
gemeente Dinkelland? 
 

4. Deelt het College de mening dat de Garantieregeling Vermogensversterkende 
Kredieten (VKK)3 bij kan dragen aan de begeleiding van agrariërs door ervencoaches 
bij het vormen van toekomstplannen en een bedrijfsstrategie? 
 

5. Welke mogelijkheden ziet het College om deze garantieregeling actief onder de 
aandacht te brengen bij Dinkellandse agrariërs en hen hierbij te begeleiden? 

 

                                                
1 Coalitieakkoord ‘Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen’. (2018). 
2 Kleinsman, M., Slingerland, K., Van Dijk, D. (2018). Motie ‘Haalbaarheidsonderzoek ervencoaches’. 
3 Schouten, C. (2019). Bedrijfsovernamefonds jonge boeren [Kamerbrief]. 



 

 
6. In hoeverre ziet het College mogelijkheden om deze garantstelling te gebruiken voor 

het opzetten van opleiding- en coachingstrajecten bij het proces van overname voor 
(jonge) boeren? 

 

 

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de CDA fractie 

 

Arie Mentink 

Gemeenteraadslid namens CDA 


