
 

 

Nieuwe uitgangspunten Mijn Dorp 2030 behorend bij raadsvoorstel maart/april 2017 
 
Karakter uitgangspunten “Mijn Dorp 2030” 
 

“Mijn Dorp 2030” is voor een belangrijk deel een ontdekkingsreis en de zoektocht naar een nieuwe 
balans in de verhouding tussen samenleving en overheid. Kenmerk van een ontdekkingsreis is dat 
er onderweg onverwachte gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Om die reden is het voor de 
gemeenteraad van belang om nu niet eenmalig uitgangspunten te formuleren voor “Mijn Dorp 
2030”, maar een aantal momenten voor dialoog en evaluatie in het proces in te bouwen, die het 
mogelijk maken om de uitgangspunten bij te stellen, als gevolg van ervaringen die in het proces 
zijn opgedaan. Het college wordt gevraagd om hierop nadere voorstellen uit te werken. 
 
• De uitgangspunten die de gemeenteraad hierbij formuleert, mogen niet het karakter hebben van 
een ‘carte blanche’. Het kan niet zo zijn dat de gemeenteraad uitsluitend beoordeelt of het initiatief 
vanuit “Mijn Dorp 2030” zich binnen de geformuleerde uitgangspunten bevindt. De uitgangspunten 
moeten worden beschouwd als richtinggevend, maar vanwege het karakter van het proces van 
“Mijn Dorp 2030” is aan de voorkant van het proces niet alles te voorspellen. Daarom acht de 
gemeenteraad het wenselijk om op dit punt bewegingsruimte te houden. De uitgangspunten 
moeten enerzijds voldoende concreet zijn om verwachtingen over en weer goed te kunnen 
managen, anderzijds moeten de uitgangspunten voldoende abstractie hebben omdat niet op 
voorhand iedere specifieke situatie kan worden voorspeld en de uitgangspunten bovendien 
voldoende bewegingsruimte moeten bieden om maatwerk te kunnen bieden. Ieder dorp heeft 
tenslotte een eigen DNA. Wel vraagt het om nog meer het gesprek aan te gaan met de dorpen en om 
hen te helpen door creatief mee te denken en mogelijke instrumenten aan te reiken. 
 

Van belang is dat de gemeenteraad binnen elk proces vanuit “Mijn Dorp 2030” de gelegenheid krijgt 
om de afweging te maken binnen welke thema’s de gemeente ervoor kiest om de zaken zelf te 
regelen en welke onderwerpen zij voortaan gedeeltelijk of helemaal aan de lokale samenleving 
overlaat en tot welk niveau. 
 

Hoewel individuele raadsleden met elkaar de gemeenteraad vormen, is de gemeenteraad het 
aangewezen bestuursorgaan om uitgangspunten te formuleren. Dit is inherent aan de 
kaderstellende rol van de raad. Deze uitgangspunten kunnen echter uitsluitend de rol en positie 
van de gemeenteraad raken en uitdrukkelijk niet de rol en positie van individuele 
gemeenteraadsleden. Raadsleden moeten zich vrij voelen om een individuele rol binnen het 
proces van “Mijn Dorp 2030” in te nemen. Die rol kan uiteraard per raadslid verschillen. Wel is het 
goed dat raadsleden zich bewust zijn van hun rol, om te voorkomen dat verkeerde verwachtingen 
worden gewekt bij de samenleving. 
 
Draagvlak binnen de lokale samenleving; open, aantrekkelijk en transparant 
 

Met het oog op de volksvertegenwoordigende rol van de raad is het van belang dat een initiatief 
vanuit een dorp op voldoende draagvlak kan (gaan) rekenen. “Mijn Dorp 2030” is uitdrukkelijk niet 
bedoeld om enkel een eigen belang van een individuele inwoner te faciliteren, maar is juist 
bedoeld om bij te dragen aan de toekomst van het dorp als sociale gemeenschap. Draagvlak laat 
zich niet uitdrukken in een specifiek percentage, maar van belang is wel dat bij de start van een 
lokaal proces en gedurende het proces binnen “Mijn Dorp 2030” voldoende aandacht wordt 
besteed aan draagvlak binnen de lokale gemeenschap en representativiteit binnen de lokale 
groep waarmee de gemeente in gesprek is. Het moet een proces zijn dat voor elke groep in de 
samenleving interessant en leuk kan zijn om aan deel te nemen. Het gaat immers over de 
toekomst van iedereen. Representativiteit moet in dat verband worden gezien als ‘afspiegeling’ 
van de samenleving, niet als ‘vertegenwoordiging’ van de samenleving. Statistische 
representativiteit zal zelden worden bereikten is ook geen doel op zich. Bovendien gaat het om de 
uitkomst van het proces en niet sec over de samenstelling van de werkgroepen. Per doelstelling of per 
project moet beredeneerd worden wat het draagvlak is en hoe dat is onderzocht.  
Voorbeelden van voldoende draagvlak zijn: 

 Zelfwerkzaamheid in investering of beheer 

 Inbreng eigen middelen door contributie of acties 

 Ondersteuning door enquêtes, handtekeningen of ondersteuningsbrieven 

 Zijn alle betrokken belangen bij dit onderwerp vertegenwoordigd? 



 

 

 

Voor de gemeenteraad is het van belang dat de deelname aan een lokale initiatiefgroep een open, 
aantrekkelijk en transparant proces is. In beginsel moet iedere inwoner of ondernemer uit een 
dorp mee kunnen doen. Daardoor kan een breed draagvlak worden bereikt en er ook gedragen 
keuzes/voorstellen kunnen worden gemaakt. Het moet de verschillende doelgroepen aanspreken. 
Bij de start van een lokaal proces zal dan ook aandacht moeten worden besteed aan de wijze 
waarop inwoners of ondernemers de mogelijkheid wordt geboden om mee te doen. Dat hoeft 
overigens niet telkens volgens een vooraf bepaald stramien te verlopen. De informatievoorziening 
over het te volgen proces moet breed toegankelijk zijn. 
 
Uitgangssituatie gesprekken met de lokale samenleving 
 

Voor het gesprek met de inwoners over het toekomstbeeld van hun dorp wordt de huidige 
(feitelijke) situatie van het dorp in samenhang met de (demografische) ontwikkelingen van het 
dorp als uitgangspunt genomen. Lokale initiatieven die uit het proces van “Mijn Dorp 2030” 
voortvloeien, zullen dan ook tegen deze achtergrond worden beoordeeld op toekomstbestendigheid. 
Tevens fungeert als inhoudelijk uitgangspunt voor het gesprek met het dorp het bestaand beleid en de 
in de gemeentelijke programmabegroting geformuleerde doelen. Processen die in het kader van “Mijn 
Dorp 2030” worden opgestart, kunnen overigens wel leiden tot voorstellen om beleid op onderdelen te 
wijzigen. 
 
Overige uitgangspunten 
 
• Ieder dorp is anders vanwege het eigen lokale DNA. Maatwerk is daarom van belang. Dit betekent 
echter ook dat verschillen tussen dorpen moeten worden geaccepteerd. Onderdeel van een lokaal 
proces vanuit “Mijn Dorp 2030” zal daarom zijn dat rekening wordt gehouden met het lokale DNA van 
een dorp. De DNA fase is niet alleen een leuke, creatieve spiegel, maar het helpt ook bij het maken 
van keuzes die het karakter en de eigenheid van het dorp versterken.  
 

Wanneer een proces binnen “Mijn Dorp 2030” leidt tot de overdracht van taken en 
verantwoordelijkheden aan de samenleving, is het van belang dat inzicht wordt gegeven in de 
borging van de continuïteit. Dit om teleurstelling over en weer en ‘gedoe’ achteraf te voorkomen. 
 

Per (deel)proces zal moeten worden beoordeeld in hoeverre over het proces en de resultaten 
verantwoording aan de gemeenteraad noodzakelijk is, dan wel dat de gemeenteraad hier nader 
over geïnformeerd wordt. Wij zullen een werkwijze ontwikkelingen om uw raad periodiek over de 
voortgang van “Mijn Dorp 2030” en de afzonderlijke (deel)processen te informeren. 
 
Uitgangspunten financiële ondersteuning 
 

Wij realiseren ons dat ieder dorp verschillend is, zowel qua aard, omvang en aanwezig 
voorzieningenniveau, en dat het daarmee arbitrair is om elk dorp vooraf een gelijk bedrag toe te 
kennen. In beginsel worden daarom bij aanvang van een lokaal proces vooraf geen financiële 
verwachtingen gewekt, in die zin dat een dorp vooraf op een specifieke financiële bijdrage mag 
rekenen. “Mijn Dorp 2030” is een proces waarin binnen een dorp een brede heroverweging 
plaatsvindt over het dorp in 2030. In gezamenlijkheid tussen gemeente en dorp kan dit leiden tot 
thema’s of initiatieven waarbij een gemeentelijke financiële bijdrage gewenst is. 
 

We streven naar solidariteit tussen dorpen waarbinnen een evenwichtige verdeling tussen dorpen 
van de financiële middelen mogelijk is. Uiteindelijk wordt een evenwichtige verdeling van de 
beschikbare financiële middelen beoogd, zonder bij voorbaat een bedrag aan dorpen of thema’s 
te koppelen. Vanwege de mogelijk verschillende snelheden tussen dorpen kan de besteding van de 
middelen meerdere jaren in beslag nemen. We zullen het uitgavepatroon blijven monitoren en u 
daarover blijven informeren. Op het moment dat evenwichtige verdeling onder druk komt te staan, 
gaan wij hierover in gesprek met zowel raad als dorpen.  
 

Lokale initiatieven die verbonden kunnen worden met de behoefte van meerdere dorpen 
verdienen de voorkeur. Gedacht kan daarbij worden aan voorzieningen of ontwikkelingen in een of 
meerdere dorpen die bijdragen aan de leefbaarheid in de omliggende dorpen. Hoe groter het 
draagvlak hoe beter. We willen voorkomen dat lokale initiatieven leiden tot “kannibalisme” ten 



 

 

opzichte van voorzieningen in andere kernen. En voorkomen moet worden dat (kwetsbare) 
groepen worden uitgesloten. 
 

Besteding van de beschikbare financiële middelen vindt in beginsel slechts plaats wanneer een 
lokaal initiatief past binnen de inhoudelijke, procesmatige en financiële uitgangspunten die in dit 
raadsvoorstel zijn benoemd. 
 

Bij een lokaal proces binnen “Mijn Dorp 2030” kan aanspraak worden gemaakt op een 
stimuleringsbijdrage of aanjaagpremie. Deze kan worden ingezet om het lokale proces van “Mijn 
Dorp 2030”mogelijk te maken, denk aan bijvoorbeeld communicatiekosten. Daarnaast zijn ook 
kleinschalige projectbijdragen mogelijk. Zodat we ook daadkracht kunnen tonen. Een eventuele 
financiële bijdrage vanuit de gemeente wordt in beginsel niet ingezet ter externe 
procesondersteuning. De ondersteuning die vanuit de gemeente op het proces wordt geboden, 
bestaat in beginsel uit het beschikbaar stellen van ambtelijke capaciteit. Daarbij wordt uitgegaan 
van een afzonderlijk ambtelijk aanspreekpunt per dorp. Concreet wordt hier momenteel invulling 
aan gegeven door een systeem van buur(t)mannen en –vrouwen op te zetten. Hiermee is geborgd 
dat voor elk dorp een afzonderlijk ambtelijk aanspreekpunt beschikbaar is. De kosten van de 
ambtelijke inzet zijn gedekt binnen de bestaande begroting van Noaberkracht. Hieronder een aantal 
kenmerken van de buur(t)man/vrouw: 
 
• samenwerking als partners 
• procesbegeleider 
• spiegel voorhouden, neemt mensen mee in het bewustwordingsproces van toekomstige 
veranderingen 
• verbinder (ook bij controversiële zaken) 
• kritisch  
• creatief meedenken  
• eerste aanspreekpunt voor het proces Mijn Dorp 2030 binnen de gemeente 
• 24/7 mentaliteit  
• enthousiasmeren en stimuleren 
• betrokkenheid/band op bouwen en initiatief tonen 
 

Initiatieven sluiten bij voorkeur aan bij de thema’s die zijn vastgelegd in de programmabegroting 
2016. Dit zijn: “Mijn Dorp 2030”, bereikbaarheid, gebiedsontwikkeling 3.0, grensoverschrijdende 
samenwerking, 3 O’s (samenwerking overheid, ondernemers en onderzoek/onderwijs), 
demografische ontwikkelingen, innovaties in brede zin, duurzaamheid/volhoudbaarheid en 
maatschappelijk vastgoed. Deze thema’s zijn met name van toepassing op de initiatieven die de 
dorpen overstijgen. Een groot belang hechten we aan sociaal-maatschappelijke initiatieven die 
verschillende groepen inwoners zorg en ondersteuning bieden en die de sociale samenhang 
versterken. We vinden dit ook erg passen bij een kenmerkend en krachtig stukje DNA van onze 
dorpen: het noaberschap. Fysieke projecten dragen doorgaans minder bij aan de 
toekomstbestendigheid van een dorp, maar voor zover dat wel het geval is kunnen deze projecten 
ook voor een geldelijke ondersteuning in aanmerking komen. 
 
 


