
 

 

 

 

NOTULEN van de vergadering van Commissie Samenleving en Bestuur gehouden 
op dinsdag 28 maart 2017 aanvang 19:30 uur, in de raadszaal van het 
gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Tubbergen 

 
Aanwezig: 

 
Voorzitter: mevrouw J.C. Detert Oude Weme-Oude Rengerink 
Griffier: G.M.M. Schreijer  
Leden: mw. A.E.P. Olde Olthof, L.W. Oosterik, H.B.J. Oude Luttikhuis,  
H.J. Booijink, G.H.P. Koopman, H.H.W. Lentferink, R.B.J. Heerts,  
L.P. Stamsnieder, mw. E.A.S. Veenhuis, mw. M.S.M. Blankenvoort,  
mw. I.M.B. Schlepers-Franke, J.M. Droste, R.J. Paalhaar,  
B.G.M. Olde Hampsink, mw. H.M.N. Berning-Everlo, H. Wessels 

Op uitnodiging van 
de commissie tevens 
aanwezig: 

Burgemeester W.A.M. Haverkamp-Wenker, wethouder T. Vleerbos,  
wethouder R.H. De Witte 

Afwezig z.k.g.  
Afwezig m.k.g: mw. J. Aalderink, mw. M.A. Hanste-Kamphuis, mw. K.A.M. Reinerink, A.H.B. 

Plegt 
 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

De voorzitter heet allen van harte welkom. De agenda wordt vastgesteld. 

Afwezig zijn mevrouw Reinerink , Aalderink (vervanging door mevrouw Berning), Hansté (vervanging 

door de heer Olde Hampsink) en de heer Plegt. Mevrouw Franke is aanwezig maar heeft om redenen 

besloten op de publieke tribune plaats te nemen. De heer Wessels neemt waar. 

 

 

2. Verslag van de vergadering van 7 maart 2017 en actielijst 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst komt in de eerstvolgende vergadering aan de 

orde. 

 

3. Mededelingen 

 

De voorzitter deelt mee dat in de raadsvergadering van 20 maart 2017 geheimhouding is opgelegd 

m.b.t. de notitie advies waardebepaling Twence Holding BV. Als de notitie inhoudelijk aan de orde 

wordt gesteld, zal worden voorgesteld de deuren te sluiten en de vergadering in beslotenheid voort te 

zetten.  

 

De heer Olde Hampsink: een aantal punten uit het regio-presidium:  

 De agenda van Twente is besproken. De uitkomsten van de laatste radenbijeenkomst zijn 

meegenomen naar de bestuurscommissie. Op 5 april komt de bestuurscommissie bij elkaar 

om e.e.a. te verwerken. De raadsleden ontvangen op 6 april a.s.het voorstel m.b.t. de nieuwe 

Agenda van Twente. Dit betekent dat de fracties vóór 20 april (eerstvolgende 

radenbijeenkomst) het voorstel moeten bespreken. Er is aangegeven dat de volgende 

radenbijeenkomst beter gaat verlopen dan de vorige keer. Vooraf wordt duidelijk gemaakt wat 

de bedoeling is en na afloop wordt het vervolg hiervan aangegeven. Besluitvorming vindt nog 

niet plaats. Het besluit wordt uiteindelijk in de raad genomen.   

 

 Op 8 en 9 september a.s. vindt het Twentement plaats in Enschede. Hier komt ook ruimte 

voor de partijen om zich te profileren voor de verkiezingen van volgend jaar. Binnenkort volgt 

meer informatie hierover. 
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 Vanuit het presidium is een adviescommissie ingesteld. Af en toe blijkt dat er noodzaak is voor 

advies. Er is er voor gekozen om geen aparte adviescommissie in te stellen. 

 

 

4. Rondvraag 

 

De heer Booijink: in de media lees ik dat de gemeente samen met het gehandicaptenplatform een 

onderzoek heeft gehouden naar de toegankelijkheid van de stembureaus tijdens de verkiezingen. Wat 

zijn de resultaten van het onderzoek en de vervolgstappen die worden genomen? 

Burgemeester Haverkamp antwoordt: de vraag is gekomen vanuit de kiesraad om te kijken naar de 

toegankelijkheid. Later is de vraag gesteld aan de gehandicaptenraad. Hierover heb ik nog geen 

terugkoppeling gehad. 

De heer Stamsnieder vult aan: de voorzitters van de stembureau’s hebben de formulieren gekregen 

en de formuleren kunnen deze week nog worden ingevuld. Nadat de formulieren zijn ontvangen komt 

er een eindrapport. 

 

De heer Booijink: in mijn beleving is het onderzoek helemaal niet uitgevoerd. In de laatste vergadering 

van het gehandicaptenplatform is de vraag gekomen om de stembureau’s te gaan bezoeken en te 

controleren op toegankelijkheid. Daarvan is toen gezegd, gezien de korte tijd, om het uit te stellen 

naar de volgende verkiezingen. Wat in de media is weergegeven vind ik misleiding en een 

eenmansactie van iemand die in feite geen lichamelijke beperking heeft en geen controle kan houden 

op een stembureau. 

De heer Stamsnieder: ik denk dat het goed is om in het gehandicaptenplatform te bespreken hoe de 

routing is geweest. Dit is ook afgesproken in het gehandicaptenplatform. Dit moeten we niet hier 

bespreken. 

 

 

5. Informatie vanuit het college 

 

Burgemeester Haverkamp: de onlangs gehouden verkiezingen worden geëvalueerd. De voorzitters 

van de stembureaus zijn gevraagd hiervoor informatie aan te dragen. Ruimschoots voor de 

verkiezingen van volgend jaar dient duidelijk te zijn wat er eventueel voor verbetering vatbaar is. 

 

 

6. Delegatiebesluit 2017 gemeente Tubbergen 

 
De heer Oude Luttikhuis vraagt: is de wijziging zoals aangegeven puur de huwelijksvoltrekking of heb 
ik iets essentieels gemist in het voorstel?  
Burgemeester Haverkamp: het voorstel betreft het vastleggen van hoe wij de delegatie willen gaan 
vormgeven. De enige aanpassing in het voorstel heeft betrekking op de huwelijksvoltrekking.  

 

Het voorstel Delegatiebesluit 2017 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 10 april 2017. 
 

 

7. Evaluatie Uitgangspunten Mijn Dorp 2030 

 

De heer Lentferink vraagt: zijn er afspraken gemaakt hoe lang een buur(t)man/-vrouw aanspreekpunt 

blijft voor een dorp? Wisseling van de buur(t)man/-vrouw zou het proces kunnen versterken. 

Wethouder De Witte antwoordt: de buurtman/vrouwen zijn nog zoekend naar hun rol in de kern. 

Tussen de buur(t)mannen/-vrouwen is er veel wisselwerking. Het is niet zo dat voor een kern altijd één 

iemand aanspreekpunt blijft, daarnaast wordt ook expertise ingevlogen daar waar nodig. Wisselen kan 
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in de toekomst een idee zijn, we nemen het ter overweging mee. 

 

De heer Olde Hampsink vraagt: in het proces hebben veel stakeholders betrokkenheid. Komt de 

evaluatie vanuit alle betrokkenen of alleen vanuit de overheid? 

Mevrouw List antwoordt: dit is een evaluatie met alle betrokkenen.  

 

De heer Olde Hampsink vraagt: is er voldoende kwaliteit gewaarborgd? 

Wethouder De Witte antwoordt: de expertise hebben we veelal in huis, daar wordt niet altijd externe 

expertise voor aangetrokken. Binnen de kern zijn veel mensen zich bewust van welke kant ze op 

willen. Afhankelijk van de thema’s brengen we kennis en expertise in.  

 

De heer Wessels: n.a.v. pag. 3 waar het gaat over raadsleden moeten zich vrij voelen een individuele 

rol te spelen binnen Mijn Dorp. De fractie PvdA vindt het vreemd dat een raadslid de lokale bevolking 

helpt met een initiatief en vervolgens dit initiatief al dan niet moet goedkeuren in de raad. Komt het 

veel voor dat raadsleden ook aan de voorkant betrokken zijn bij initiatieven?  

Wethouder De Witte antwoordt: aan het begin van het proces is gezegd dat raadsleden vooral met 

elkaar in discussie moeten gaan over hun rol en positie. Het college kan niet de rol van de raadsleden 

opleggen en afdwingen. Ik merk dat raadsleden betrokken zijn in het proces als het gaat om de 

uitvoering en de inhoud. Daar waar ik zie dat het gebeurt probeer ik ze er op aan te spreken. Mocht dit  

het geval zijn dan moet de discussie vooral gevoerd worden door de raadsleden onderling. We 

hebben daar als college niet direct een mening over. 

 

De heer Oude Luttikhuis: in het begin van het project Mijn Dorp 2030 is expliciet gezegd raadsleden 

houd afstand. Het kan niet zo zijn dat raadsleden zich ergens aan gaan verbinden en daarover ook 

nog een besluit moeten gaan nemen. Dit is vermenging van bestuurlijke verantwoording. 

Wethouder De Witte: mijn mening is dat de raadsleden zich daar onderling op aan moeten spreken. 

Deze informatie is opgenomen mede op basis van de feedback die we hierop hebben gekregen. Als u 

als raad vindt dat het stelliger moet dan daag ik u uit om dit stelliger op te nemen. 

Mevrouw List: het verschil zit met name in de rol van de gemeenteraad en de rol van de individuele 

raadsleden. Hierover is destijds afgesproken dat het aan individuele raadsleden is om hun eigen rol te 

bepalen.  

 

De voorzitter vat samen: in het begin is begonnen om de competenties van de buur(t)mannen en – 

vrouwen in te zetten en te gebruiken. In het proces is elke input goed. Als er kwaliteit ontbreekt wordt 

dit zowel intern als extern ingezet. De raadsleden zijn niet primair aan de bal mocht dit wel zo zijn dan 

spreken raadsleden elkaar daar op aan, op de rol die ze spelen. De gemeenteraad heeft een 

bestuurlijke verantwoordelijkheid hierin en als afzonderlijk raadslid zit je niet “aan de bal”. Kan men 

meeluisteren, mee horen maar neem je geen initiatieven. Mocht het wel zo zijn dan ben je als 

individueel raadslid daarop aanspreekbaar door de andere raadsleden. Mochten we dit willen wijzigen 

dan kunnen we daar middels dit raadsvoorstel op anticiperen.  

 

De heer Wessels: misschien is het mogelijk dat raadsleden die inhoudelijk hebben deelgenomen aan 

het voortraject aangeven waarom ze tegen het advies in hiervoor hebben gekozen?  

De heer Stamsnieder: ik kan me voorstellen dat een raadslid naar informatieavonden gaat binnen de 

eigen kern wanneer ze een uitnodiging krijgen om mee te denken/praten. Of wanneer hun mening 

wordt gevraagd tijdens een dorpsraadvergadering. Maar als een raadslid gaat meepraten in een 

werkgroep om te komen tot, dan wordt het lastig.  

 

De heer Oude Luttikhuis: is het dan niet de verantwoordelijkheid van de fractievoorzitters om leden 

hierop aan te spreken? 

De heer Stamsnieder: dit hebben we gehoord, laten we ons voordeel ermee doen. 

 

De heer Oude Luttikhuis: m.b.t. de evenwichtige, evenredige verdeling van beschikbare middelen. We 
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gaan ontdubbelen, combineren en samenvoegen. Nu staat er een evenwichtige verdeling. Ik begrijp 

de kanteling in deze van de verdeling van beschikbare middelen over de kernen niet. 

Wethouder De Witte: evenredig is er op verzoek van de raad ingekomen omdat er zorgen waren dat 

de middelen niet eerlijk verdeeld werden over de kernen. Ik zie dat de echte samenwerking tussen 

kernen niet tot stand is gekomen. Dit moet je ook niet willen forceren. Er komen wel zwaardere 

thema’s aan de orde waarbij de kernen elkaar opzoeken.  

 

De heer Stamsnieder: het 1
e
 half jaar Mijn Dorp 2030 is een zoektocht geweest. Als je ziet hoe de 

kernen er mee om zijn gegaan, de werkgroepen zijn ontwikkeld. Dit is een leerproces geweest. We 

geven nu iets aan de burgers waarmee ze kunnen ontwikkelen. Als we dit volledig gaan inkaderen, 

valt er niets meer te ontdekken en wordt er volgens de kaders te werk gegaan. Het is een groeiproces, 

waarmee ze zelf in ontwikkeling moeten. Tijdens de bijeenkomst op 6 februari kwam naar voren dat 

men nu wel weet waar men aan toe is en het is duidelijker wat ze wel / niet willen. Wat men nog niet 

doet is over de grenzen heen kijken. Er is nu een appél gegeven om ook over de grenzen te kijken, 

dat is een volgende stap. We willen graag de verantwoordelijkheid laag bij de burgers neerleggen, dat 

ze initiatieven ontplooien, dan is het niet nodig om alles voor te schrijven. Dat ze hulp krijgen is perfect 

maar het dorp moet zelf aan zet. 

 

De heer Oosterik: ik ben van mening dat er zo weinig mogelijk ingekaderd moet zijn, de initiatieven 

moeten van onderuit komen. 

 

De heer Wessels: als we teveel kaders gaan maken wordt geld toch weer leidend. Het geld wordt dan 

misschien wel een vloek in plaats van een zegen.  

 

De heer Oude Luttikhuis: van meerdere groepen heb ik gehoord dat men het grensoverschrijdend 

idee aanhangt maar men is bang dat wanneer een ander sneller is de middelen niet meer beschikbaar 

zijn. We kunnen bijvoorbeeld definiëren dat een deel van het geld dorpen overstijgend wordt 

bestempeld en een deel voor de dorpen individueel. 

 

De heer Stamsnieder: dan gaan we weer betuttelen en dat willen we niet. Sommige dorpen zijn nog 

niet zover dat ze grensoverschrijdend kunnen kijken. Dat is een groeiproces, de kern moet zelf de 

zoektocht maken  

 

De heer Wessels: ik ben van mening dat we als raad de verantwoordelijkheid hebben om te bekijken 

of er niet teveel geld uitgaat naar de ene partij terwijl de andere nog niet klaar is met zijn plannen.  

 

De voorzitter vraagt mevrouw List naar aanleiding van bovenstaande discussie iets te zeggen over “de 

spiegel voorhouden”.  

Mevrouw List antwoordt: de spiegel voorhouden heeft te maken met het gesprek aan de voorkant. Het 

proces is gericht op samenwerking. Niet eerst een plan laten uitwerken maar vanaf het begin 

meedenken en de spiegel voorhouden Bijvoorbeeld als een dorp grote plannen heeft: aangeven heeft 

het plan gezien de demografische ontwikkelingen nog wel zin. Met hen in gesprek gaan vanaf het 

eerste moment. Dat is ook de rol van de buur(t)man – vrouw.  

 

Wethouder De Witte: we willen aansluiten bij de eigenheid van de kern, elke kern is verschillend en 

dat maakt juist de kracht van de gemeente Tubbergen. Men kan hier niet één en hetzelfde kader 

hanteren. De angst dat het geld snel wordt opgemaakt: wij hebben gekozen voor het woord evenredig 

en we koersen op dorpen overstijgend. Dit moeten we niet dwingen en forceren dan is het gedoemd te 

mislukken.  

 

Het voorstel Evaluatie Uitgangspunten Mijn Dorp 2030 wordt als bespreekstuk 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 april 2017. 
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8. Aandeelhouderschap Munster en aandeelhouderstrategie Twence 

 

Mevrouw Berning: het is duidelijk dat het college in principe besluit over de verkoop van de aandelen. 

De raad kan wensen en bedenkingen kenbaar maken. Wat is de redenen, buiten de financiële 

redenen, om de aandelen te verkopen? 

Burgemeester Haverkamp: de belangrijke afweging is de vraag of Twence een publieke taak is of niet. 

Dat is de basisvraag en de afweging geweest om te zeggen: we staan open voor verkoop van de 

aandelen. 

 

Mevrouw Berning: in hoeverre draagt Twence bij aan onze duurzaamheidsambitie? 

Wethouder Vleerbos: de discussie verengt zich met name rondom de afvalverwerking. In ons beeld is 

dat de belangrijkste taak die Twence nu vervult, dit is geen publieke taak. De rol m.b.t. de 

duurzaamheid die Twence vervult daar zijn ze een belangrijke partner in en ook de enige partner die 

we als Twentse gemeenten in eigendom hebben.  

 

De heer Olde Hampsink: ik begrijp dat er zo wordt gedacht. We zijn aandeelhouder van meer 

bedrijven. Hoe gaan we daar dan mee om? 

Wethouder Vleerbos het inzamelen van afval kun je buiten aanbesteding houden als je dat als 

overheid gedomineerd bedrijf inbesteed. . Dat is een andere reden dan dat we aandeelhouder zijn van 

Twence. We kunnen onze eigen ROVA taak uitvoeren. Dat is een andere rol als aandeelhouder van 

bijvoorbeeld Twence en Cogas. De rollen zijn verschillend.  

 

De heer Oude Luttikhuis: een aantal overwegingen: past Twence wel bij de taken van de gemeente? 

Twence is een grote werkgever in Tubbergen, werkgelegenheid naar de toekomst toe geregeld? 

Verhouding tussen incidenteel en structureel geld? Taken t.a.v. stimuleren duurzame energie? Afval 

lagere calorische waarde, netto kosten van verbranding worden steeds hoger, rendement komt 

daarmee onder druk te staan. De begroting is gebaat bij structureel geld. De boeteclausule bij 

verkoop?  

We roepen het college op om deze overwegingen mee te nemen in het besluit.  

 

De heer Droste: in het rapport van KPMG zijn verschillende aandeelhoudersstrategieën weergegeven. 

Er zijn 3 mogelijkheden: verkoop aandelen, aandeelhouder blijven of de aandeelhoudersstrategie 

waarbij je als aandeelhouder de keuze maakt om meer richting duurzaamheid te gaan. Wat zijn de 

afwegingen van het college dat niet voor die strategie is gekozen?  

Burgemeester Haverkamp: de insteek van het college is geweest: Twence is een afvalverbranding -

bedrijf. Dat zien we niet als een publieke taak. Twence draagt ook bij aan de 

duurzaamheidsdoelstellingen daarbij denken we dat de duurzaamheidsdoelen ook op andere 

manieren behaald zouden kunnen worden.  

 

Mevrouw Berning: we vinden het belangrijk om zelf sturing te geven hoe afval wordt verwerkt. Stel dat 

we besluiten tot verkoop, wie geeft dan nog de garantie dat we sturing kunnen geven Wat ons betreft 

is het een maatschappelijk aandeel. 

 

De heer Wessels: we vinden dat de afvalverwerking geen publieke taak is. De hoogte en waarde van 

de aandelen is een onzekere factor. In principe kan er een mooi bedrag geïnd worden. Hiervoor zou 

een inspanningsverplichting moeten komen naar de bedragen die we innen, dat een substantieel 

bedrag wordt geoormerkt voor duurzaamheidsinitiatieven. 

 

De heer Olde Hampsink: volgens mij hebben we de verplichting om tot 2022 te leveren. Kunnen we de 

duurzaamheidspercentages dan meenemen? 

Wethouder Vleerbos: dat is onderdeel van de verdere verkenning. Het volume voor levering hebben 

we nog nooit gehaald. Afvalverbranding is geen taak van de overheid, duurzaamheid wel.  
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Burgemeester Haverkamp: de gemeente Tubbergen heeft maar 2,8% van de aandelen. Hoe groot is 

dan de kans dat we dit voor elkaar krijgen of wordt het weggestemd. 

 

Mevrouw Berning: we kunnen het altijd onder de aandacht brengen bij de andere partijen. E.e.a. heeft 

ook invloed op de afvaltarieven. Bij Twence zit veel kennis, waarom zouden we ons op afstand zetten 

en niet actief meepraten. 

 

De heer Olde Hampsink: stel dat we als gemeente open staan voor verkoop, wat moet er dan 

onderzocht worden in het vervolgonderzoek? 

Burgemeester Haverkamp: een aandeelhouderscommissie onderzoekt hoe e.e.a. kan plaatsvinden op 

een goede manier, onder welke voorwaarden. De financiële gevolgen scherper in beeld brengen. 

 

De voorzitter vraagt: gezien de discussie wat is dan nu de status van voorliggend voorstel? 

Burgemeester Haverkamp: de vraag hierbij is kunnen we instemmen met het voorstel zoals het 

voorligt. Daarbij heeft het college aangegeven, we staan open voor de verkoop. U als raad kunt 

wensen en bedenkingen hierbij aangeven. Of kiezen we voor een nuance in het voorstel en wordt het 

voorstel hierop aangepast waarin onder andere de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 

en de gevolgen voor de arbeidsmarkt worden meegenomen? 

 

De commissieleden geven aan dat de voorkeur uitgaat naar een alternatief voorstel waarin 

bovenstaande aspecten worden meegenomen. Het voorstel wordt dinsdag besproken in het college 

en vervolgens wordt het aan de raad- en commissieleden toegestuurd. Het alternatieve raadsvoorstel 

wordt besproken in de raadsvergadering van 10 april a.s. 

 

 

8. Sluiting 

 

De voorzitter dankt ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering.  

 

Vastgesteld in de vergadering van 9 mei 2017. 

 

De voorzitter      De griffier 

 

J.C. Detert Oude Weme-Oude Rengerink  G.M.M. Schreijer 

 

 Actor Activiteit Termijn Afgehandeld 
Ja/Nee 

1. Wethouder Vleerbos De wethouder komt met 
een voorstel richting de 
raad m.b.t. het 
mantelzorgcompliment  

Onderdeel gewoden 
van de vrij 
toegankelijke 
voorzieningen. Een 
voorstel hieromtrent 
volgt.  
Volgende update 
April 2017 

Update in de 
vergadering van 31 
januari 2017  

2. Wethouder Vleerbos Onderzoek naar een 
stappenplan voor het 
berekenen van de leges 
bij aanvraag 
bestemmingsplanwijziging 
en gefaseerde betaling bij 
meerjarige 
uitbreidingsplannen (01-
12-2015) 

Is meegenomen in 
de begroting.  
Volgende update 
april 2017 

Update in de 
vergadering van 31 
januari 2017  
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4. Wethouder Vleerbos Publiceren van informatie 
m.b.t. het omwisselen van 
de containers 
(afvalbeleid) 

Omwisselmoment is 
gesteld op april/mei 
Volgende update 
april 2017 

Update in de 
vergadering van 31 
januari 2017 

 



Mijn Dorp 2030 

Toelichting raadsvoorstel 

Hoe verder? 

Wat speelt er nog meer? 

 



Mijn Dorp 2030 in een notendop!  

• SAMEN  

• Werken aan toekomstige 
leefbaarheid 
(bewustwordingsproces) 

• Inwoners spelen de  

     hoofdrol  

• Gemeente ondersteunt 



• Van onderop inrichten 
• Samen keuzes maken  
• Faciliteren dialoog, pro actief meedenken  
• Ontwikkelen van partnerschap  
• Samen zorgen dat we de prachtige 

omgeving op een fantastische manier 
meegeven aan de volgende generatie 
 

Hoger gelegen doelen zijn:  
• betrokkenheid  
• vertrouwen  
• elkaar inspireren 
• open houding 
• schouder aan schouder 
 



• Een jaar geleden begonnen 

• Mooi proces, maar ook 
kwetsbaar 

• Lef getoond, opengesteld voor 
gedragsverandering, het anders 
nadenken en voor het 
aannemen van een andere rol 

• Goed bezig, compliment! 

• Wel kritisch blijven en in de 
spiegel kijken 

• Aanpassing uitgangspunten 
 

 



• Ruime kaders zijn mooi maar 
ook lastig 

• Aanpassen uitgangspunt: wel 
bewegingsvrijheid behouden, 
maar nog meer het gesprek 
aangaan  

• Gaandeweg samen meer 
inhoud geven aan het proces 

 

 



• Belangrijk maar blijft lastig 

• Harde criteria of afvinklijstjes gaan ons 
niet helpen  

• Het gaat veel meer om de uitkomst dan 
om samenstelling 

Voorbeelden van voldoende draagvlak  

• Zelfwerkzaamheid  

• Inbreng eigen middelen 

• Ondersteuning door enquêtes of 
handtekeningen  

• Zijn alle betrokken belangen bij dit 
onderwerp vertegenwoordigd? 

 

 



Pakt het in elk dorp anders uit, in een 
ander tempo, omdat dit past bij het dorp  

 

Rekening blijven houden met eigenheid 
van elk dorp  

 

Meer aandacht aan geven:  

• leuke en creatieve spiegel  

• helpt bij het maken van keuzes die het 
karakter en de eigenheid van het dorp 
versterken 

 

 



• Zowel een zegen als een vloek 

• Behoefte aan meer duidelijkheid en 
kaders 

• Maar dan nog meer geld gestuurd, 
het moet gaan over de inhoud 

• Systemen kennen ook hun eigen 
hindermacht, nu niet concreter 
maken 

• Wel meer energie op voorkomen 
verwachtingen 

• Evenredig vervangen door 
evenwichtig 
 

 

 



• Positief  

• Wel meer duidelijkheid gewenst 
over rol 

• Leren en risico’s nemen 

• Wel belangrijk aandachtspunt, 
aantal kenmerken vastleggen 

 

 
 

 



• Nog onvoldoende focus op 
dorpsoverstijgende initiatieven  

• Nut en noodzaak worden nog 
niet ervaren  

 

Nu geen handvat voor beoordeling 
van dorpsoverstijgende initiatieven  

 

Dorpen kunnen van elkaar leren 

  

 

 
 

 



• Meer aandacht voor overleg aan de 
voorkant, dan beoordeling achteraf 

• In vroeg stadium het goede gesprek 
voeren op inhoud, elkaar over en 
weer de spiegel voorhouden  

 

Hoger gelegen doelen: 
betrokkenheid, vertrouwen, elkaar 
inspireren, open houding, schouder 
aan schouder 

  

 

 
 

 



• We blijven evalueren en bijstellen 
waar dat nodig is  

• Uitdaging: andere manier van 
besluitvorming, meer aansluiting bij 
Mijn Dorp 2030 

 

Het lokale bestuur  verandert naar een 
doe-democratie. 

Samen op zoek naar nieuwe vormen 
van zeggenschap en contact 

  

 

 
 

 



• Burgerbegroting kan een middel 
zijn om het proces te versterken 

• Aansluiten bij de vraag uit de 
samenleving om structurele 
verantwoordelijkheid over te 
nemen 

• Faciliteert inhoudelijke discussie 
• Verschillende modellen 
• Voorbeeld: Erve Kampboer 
• Excursie naar Breda? 

 

 

  

 
 
 
 


