
    

 

 

Raadsvoorstel  

 

Zaak-/document: 17. - I17. 

 

  
Datum vergadering: 10 april 2017 
Datum voorstel: 14 maart 2017 
Nummer:    A 
Onderwerp: Evaluatie Uitgangspunten Mijn Dorp 2030. 
  

 
 

Voorgesteld raadsbesluit: 
Wij stellen uw raad voor te besluiten: 
1. In te stemmen met de in dit raadsvoorstel beschreven evaluatie van de uitgangspunten Mijn Dorp 2030; 
2. In te stemmen met de aanpassing van een aantal uitgangspunten Mijn Dorp 2030 en het college binnen 

deze (op een aantal punten aangepaste) uitgangspunten het proces verder vorm te laten geven. 

Samenvatting van het voorstel 
Een jaar geleden heeft u uitgangspunten geformuleerd waarbinnen we het proces Mijn Dorp 2030 vormgeven. 
Met elkaar hebben we een aantal instrumenten ontwikkeld om de dialoog te voeren en het proces te evalueren. 
In dit raadsvoorstel beschrijven we per uitgangspunt een onderbouwing/evaluatie en doen we voorstellen om de 
uitgangspunten te handhaven of aan te passen.  

Aanleiding voor dit voorstel 
De kop is eraf! Zo ongeveer een jaar geleden zijn we gestart met het proces Mijn Dorp 2030. Vanaf die tijd is er 
veel gebeurd. De buur(t)mannen en –vrouwen gaan de dorpen in en proberen aan te sluiten bij de inwoners en 
hen te inspireren om na te denken over de toekomst. In de afgelopen periode is elke kern in beweging gekomen. 
Passend bij het DNA van de dorpen, wordt er nagedacht, gewikt, gewogen en worden concrete plannen 
gemaakt. Mijn Dorp 2030 is een proces van vallen en opstaan. Van samen zoeken naar een goede manier van 
communiceren, samenwerken en kijken naar de toekomst. Binnen Mijn Dorp 2030 is er geen goed of fout, maar 
gaat het om het leefbaar houden van de kernen voor jong en oud. Mijn Dorp 2030 is maatwerk en kan in ieder 
dorp totaal anders uitpakken. Dat maakt het mooi, maar soms ook best lastig.  
 
Op 18 april 2016 heeft u een aantal uitgangspunten geformuleerd waarin we het proces Mijn Dorp 2030 verder 
vormgeven. Daarbij is ook afgesproken dat het college met nadere voorstellen komt om de uitgangspunten 
periodiek te evalueren en zo nodig bij te stellen.  
 
Het college heeft in overleg met u een aantal instrumenten ontwikkeld om u bij te praten, dialoog te voeren en te 
evalueren:  
- Pepperflow: de stand van zaken per dorp wordt door de buur(t)mannen/vrouwen via pepperflow bij 

gehouden. Dit is een makkelijke manier om u op hoofdlijnen dagelijks van actuele informatie te voorzien. 
- Klankbordsessie: na de commissie Samenleving en Bestuur vindt een informeel overleg plaats met de 

raads- en commissieleden waarbij iemand van het college en een aantal buur(t)mannen/vrouwen aanwezig 
zijn. Hierbij is er volop ruimte om de stand van zaken in de dorpen toe te lichten en discussie te voeren over 
bepaalde thema’s. De eerste twee bijeenkomsten zijn als positief ervaren. 

- Themabijeenkomst: twee keer per jaar organiseren we een themabijeenkomst Mijn Dorp 2030. De eerste 
vond plaats op 6 februari 2017 en stond in het teken van het evalueren van de uitganspunten. Samen met 
de betrokken inwoners uit de dorpen, de buur(t)mannen en –vrouwen, het college en u als raad keken we 
terug op het eerste jaar Mijn Dorp 2030. Na negen pitches, waarin ieder dorp liet zien hoe zij het proces 
ervoeren, gingen we in groepen uit elkaar om aan de hand van een zestal thema’s met elkaar in alle 
openheid te delen hoe Mijn Dorp 2030 in de praktijk werkt.  

 
Naast deze specifieke momenten, zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van het proces. Tijdens 
werkmiddagen wisselen buur(t)mannen en –vrouwen onderling de ervaringen uit die ze opdoen in de dorpen. 
Daarnaast is er maandelijks een lunchoverleg tussen het college en de buur(t)mannen waarbij we kritisch naar 
het proces kijken. Ook kunnen natuurlijk de individuele momenten tussen buur(t)man en dorp waardevolle 
informatie opleveren. Zo blijven we continue scherp op het proces en kunnen we bijstellen waar dat nodig is. 
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Met een aantal buur(t)mannen/vrouwen gaan we als pilot gerichter evalueren, gaande weg het proces in het 
betreffende dorp. Dit doen we volgens de methode die ook wel vierde generatie evalueren wordt genoemd of 
onderhandelend evalueren. Deze methode van evalueren sluit goed aan bij de werkwijze van Mijn Dorp 2030, 
omdat we tijdens het proces de dialoog aangaan met het dorp over een aantal onderwerpen. 
 
Dit proces Mijn Dorp 2030 vraagt eigenlijk ook om een andere manier van besluitvorming, dan via de traditionele 
weg “college, commissie, raad”. In de aanloop naar dit voorstel hebben we hierin al wat stappen gezet, door 
onze manier van samenwerken met de dorpen en de evaluatieavond, waarbij we samen met inwoners in alle 
openheid onze ervaringen hebben gedeeld en besproken. We brengen dit voorstel nu nog via de bekende route 
in procedure, maar we willen een volgende keer graag samen met u de uitdaging aangaan om hierin te 
vernieuwen, zodanig dat het beter past bij het proces Mijn Dorp 2030. 

Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
We zijn nu een jaar verder nadat de raad de eerste uitgangspunten heeft vastgesteld. Bovenstaande momenten 
hebben input opgeleverd waarmee we deze uitgangspunten nog eens tegen het licht kunnen houden en 
eventueel kunnen bijstellen. Hieronder doen we per uitgangspunt hiervoor een voorstel.  

 Zonder bijzondere accentuering zijn de bestaande uitgangspunten weergegeven die op 18 april 2016 zijn 
vastgesteld.  

 Cursief beschrijven we met een onderbouwing/evaluatie of we deze uitgangspunten willen handhaven of 
aanpassen. 

 Daar waar wij een aanpassing van het uitgangspunt voorstellen, hebben we de nieuwe aangepaste 
tekst in vet-cursief aangegeven. Deze teksten vervangen na besluitvorming door de raad de 
betreffende uitgangspunten die op 18 april 2016 zijn vastgesteld. 

 Een compleet overzicht van alle (nieuwe) uitgangspunten treft u in de bijlage aan.  
 

Argumentatie  
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. 

 
Uit de evaluatie kwam naar voren: 
In bovenstaande inleiding hebben wij omschreven welke instrumenten we hebben ingezet om de raad bij te 
praten, dialoog te voeren en te evalueren. 
 
Wij stellen voor om dit uitgangspunt te handhaven. We blijven evalueren en bijstellen waar dat nodig is. 
Daarvoor zetten we bovenstaande instrumenten in, maar als we gaandeweg andere manieren vinden, dan 
zullen we deze uiteraard ook benutten.  
 

 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. 

 
Uit de evaluatie kwam naar voren: 
De kaders zijn ruim, wat door de dorpen soms als lastig wordt ervaren. “We zouden wel wat meer kaders willen 
hebben, waar moet Mijn Dorp 2030 aan voldoen?”. Ook binnen de gemeente worstelen we er wel mee en levert 
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het discussies op. “Past dit wel binnen Mijn Dorp 2030?” Daarom stellen wij voor om dit uitgangspunt aan te 
vullen. De bewegingsvrijheid die deze ruime kaders met zich mee brengt past juist ook wel goed bij Mijn Dorp 
2030. We willen niet alles van tevoren vastleggen, maar juist de ruimte bieden. 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. Dit gesprek kan ons verder brengen om gaandeweg meer inhoud te geven aan het 
proces, zodanig dat zowel de dorpen, als de gemeente er mee uit te voeten kunnen.  
 
Met deze aanvulling wordt dit het nieuwe uitgangspunt: 
 

 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. 

 
Uit de evaluatie kwam naar voren: 
Hier hebben we nog niet (veel) ervaring mee opgedaan. Wel kennen we het voorbeeld van Openbare Ruimte, 
overname onderhoud gebied bij Erve Kampboer door inwoners, waarbij de gemeenteraad ervoor heeft gekozen 
om het onderhoud deels over te laten aan de inwoners. Voor de rest is het nog niet concreet. Het blijft tot nu toe 
bij ideeën. We stellen voor om dit uitgangspunt te handhaven. Doordat we steeds een stukje verder komen in 
het proces, is de verwachting dat andere voorbeelden zich gaan aandienen. Vanuit de gemeente kunnen we 
hier meer bekendheid aan geven via onze communicatiekanalen (o.a. de themakrant) en uiteraard in het 
gesprek met de dorpen. 
 

 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. 

 
Uit de evaluatie kwam naar voren: 
Tijdens een van de klankbordsessies is hierover gesproken, omdat hier verschillende gedachten over 
bestonden. Conclusie was dat raadsleden wel hun betrokkenheid kunnen tonen als persoon, maar niet als 
raadslid zich gaan mengen in de discussie, om de handen vrij te houden bij de behandeling van voorstellen in 
de raad. Wij stellen voor om dit uitgangspunt te handhaven. Het lokale bestuur is aan het veranderen naar een 
doe-democratie en de MijnDorp2030 opvatting past daar prima in. Wij moeten samen op zoek naar nieuwe 
vormen van zeggenschap en contact.   
 
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 
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“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 bereikt en is ook geen doel op zich. Kwalitatieve representativiteit is belangrijker: per doelstelling of 
per project moet beredeneerd worden wat de wenselijke samenstelling van de lokale initiatiefgroep is. 
Aandachtspunten daarbij kunnen zijn: 
o is de spreiding naar relevante criteria (zoals sekse, leeftijd, sociaaleconomische status, 

opleidingsniveau, woonplaats, situatie huishouden e.d.) groot genoeg? 
o zijn alle betrokken belangen bij dit onderwerp vertegenwoordigd? 
o hebben deelnemers ervaring met, deskundigheid over of ten minste betrokkenheid met het 

onderwerp? 
 
Uit de evaluatie kwam naar voren: 
Voldoende draagvlak is erg belangrijk en moeten we op blijven hameren. Maar het blijft een lastig punt, zowel bij 
inwoners als raadsleden en ambtenaren. Want wat is draagvlak? Hoe bepaal je of de ideeën van een kleine 
groep door een meerderheid van de inwoners worden omarmd? Juist omdat draagvlak een lastig punt is, zijn 
mensen genegen om daar veel aandacht aan te schenken. Dat is ook goed, het is een voortdurende zoektocht 
om er samen een goed gevoel bij te krijgen. Harde criteria of afvinklijstjes gaan ons niet helpen. 
 
Wat de samenstelling van de werkgroepen betreft, is het goed om te zien dat er mensen actief mee willen 
denken en hun handen uit de mouwen steken in hun vrije tijd. Bovendien gaat het om de uitkomst van het 
proces en niet sec over de samenstelling van de werkgroepen. Per project moet beredeneerd worden wat het 
draagvlak is en hoe dat is onderzocht. Voorbeelden van voldoende draagvlak zijn zelfwerkzaamheid, eigen 
bijdrage van het dorp. Daarom stellen we voor om dit uitgangspunt hierop aan te passen. Zie hieronder in vet-
cursief het nieuwe uitgangspunt. 

 

 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: 
o Zelfwerkzaamheid in investering of beheer 
o Inbreng eigen middelen door contributie of acties 
o Ondersteuning door enquêtes, handtekeningen of ondersteuningsbrieven 
o 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. 

 
 
 
 



5 
 

 

Uit de evaluatie kwam naar voren: 
Deelname aan het proces staat in elk dorp voor iedereen open. In de praktijk zien we dat er werkgroepen in de 
dorpen actief zijn om ook de andere inwoners erbij te betrekken. Op die manier worden inwoners meegenomen 
in het proces en de projecten die daaruit voortkomen. Bijvoorbeeld door een bijeenkomst te organiseren, 
enquêtes, Facebookpagina, etc. We stellen voor om dit uitgangspunt te handhaven. 
 
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. 

 
Uit de evaluatie kwam naar voren: 
Dit uitgangspunt vraagt om aandacht. De relatie tussen de maatschappelijke trends en ontwikkelingen 
(bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen) en het project dat voortvloeit uit het proces wordt niet altijd 
specifiek gemaakt. Bovendien moeten we voorkomen dat we pas bij de beoordeling richting de gemeenteraad 
daar iets van moeten vinden. Het proces Mijn Dorp 2030 vraagt meer om overleg aan de voorkant tussen dorp 
en gemeente (buur(t)mannen/vrouwen of verantwoordelijk bestuurder) dan beoordeling achteraf. Dus we 
moeten er scherp op blijven dat we in een vroeg stadium het goede gesprek voeren en kritisch zijn, dat we het 
dorp de spiegel voorhouden: “hoe zinvol is dit plan als we weten dat er in 2030 veel minder kinderen en meer 
ouderen zijn dan nu?” 
Met bovenstaand aandachtspunt in het achterhoofd, stellen wij voor om dit uitgangspunt te handhaven.  
 
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 het lokale DNA van een dorp zal worden vastgesteld. 

 
Uit de evaluatie kwam naar voren: 
Niet elk dorp heeft letterlijk hun DNA vastgesteld. Wel pakt het in elk dorp anders uit en verloopt het in een 
ander tempo, omdat dit past bij het dorp. Het is dus goed om rekening te (blijven) houden met de eigenheid van 
elk dorp. We willen hier meer aandacht aan geven, omdat we merken dat de DNA fase een leuke en creatieve 
spiegel is, waarmee er een steviger zelfbeeld ontstaat en daardoor de juiste focus op de inhoud komt te liggen. 
Een SWOT analyse (sterkte/zwakte en kansen/bedreigingen) en strategische uitdaging zijn hierbij belangrijk. 
 
Wij stellen voor om dit uitgangsput aan te passen. Zie hieronder in vet-cursief het nieuwe uitgangspunt.  
 

 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. 

 
Uit de evaluatie kwam naar voren: 
Hier hebben we nog niet (veel) ervaring mee opgedaan. Wel kennen we het voorbeeld van Openbare Ruimte, 
overname onderhoud gebied bij Erve Kampboer door inwoners, waarbij de gemeenteraad ervoor heeft gekozen 
om het onderhoud deels over te laten aan de inwoners. Hierover zijn afspraken vastgelegd. Voor de rest is het 
nog niet concreet. Het blijft tot nu toe bij ideeën. We stellen voor om dit uitgangspunt te handhaven. Doordat we 
steeds een stukje verder komen in het proces, is de verwachting dat andere voorbeelden zich gaan aandienen.  
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 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. 

 
Uit de evaluatie kwam naar voren: 
In het begin van dit raadsvoorstel hebben we aangegeven welke instrumenten we hebben ontwikkeld om de 
raad bij te praten, dialoog te voeren en te evalueren. Hier gaan we mee door. Als we gaandeweg andere 
manieren vinden, dan zullen we deze uiteraard ook benutten. Daarnaast gaan we met afzonderlijke voorstellen 
naar de raad voor besluitvorming. Wij stellen voor om dit uitgangspunt handhaven. 
 
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. 

 
Uit de evaluatie kwam naar voren: 
Het geld dat de raad van Tubbergen beschikbaar heeft gesteld voor dit proces blijkt zowel een zegen als een 
vloek. Hoewel het proces heel nadrukkelijk niet is gericht op verlanglijstjes, wekt een dergelijk bedrag in kas wel 
de indruk dat er van alles mogelijk is. Ook leeft in sommige dorpen de indruk dat het een kwestie is van zo snel 
mogelijk komen met projecten, omdat het geld anders op is. Het is een belangrijke motivator om in beweging te 
komen, maar maakt ook onrustig. De aanwezigheid van geld brengt onbedoeld toch verwachtingen bij de 
samenleving met zich mee. Bij de inwoners leeft de behoefte aan meer duidelijkheid en kaders. Dit vraagt dus 
om meer uitleg hierover, we moeten scherp zijn op de inhoud, die inhoud is leidend. Concretere kaders zou het 
nog meer geld gestuurd maken. En dat is juist niet de bedoeling. Het gaat in eerste instantie om de inhoud, de te 
maken keuzes voor de toekomst. In de praktijk blijkt dat de initiatieven en voorstellen uit Mijn Dorp 2030 
inhoudelijk een grote bijdrage kunnen leveren aan de gesprekken met o.a. Leader en het provinciale programma 
sociale kwaliteit. De beschikbaarheid van financiële middelen helpt om de multiplier te creëren. Wij stellen voor 
om dit uitgangspunt wel te handhaven, maar daarnaast ook meer energie te zetten op het voorkomen van te 
grote verwachtingen. 
 

 We streven naar solidariteit tussen dorpen waarbinnen een evenredige verdeling tussen dorpen van de 
financiële middelen mogelijk is. Uiteindelijk wordt een redelijke 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.  

 
Uit de evaluatie kwam naar voren: 
Hier zit wel spanning op. Wat is evenredig en redelijk? Wat betekent meerdere jaren? Twee of drie jaar? Wat 
doen we als een dorp al meerdere keren geld heeft ontvangen en een ander dorp nog niks? Er is behoefte aan 
meer richting geven en nadere uitwerking. Tegelijkertijd kennen allerlei systemen ook weer een eigen 
hindermacht, het beperkt de flexibiliteit. Daarom stellen wij voor om dit uitgangspunt nu niet concreter te maken. 
Wel willen het woord evenredig veranderen in evenwichtig. Evenredig neigt namelijk meer naar een rekenkundig 
gemiddelde. Terwijl het woord evenwichtig meer aansluit bij de diversiteit van de dorpen en daarmee beter past 
bij de solidariteit tussen dorpen. Niet ieder dorp heeft namelijk hetzelfde aantal inwoners en hetzelfde 
voorzieningenniveau en dezelfde vraag.  
 
Financieringsvragen worden ook ingevuld door de samenleving zelf en andere subsidies en fondsen.  
 
Wij stellen voor om dit uitgangsput aan te passen. Zie hieronder vet-cursief het nieuwe uitgangspunt.  
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 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. 

 
Uit de evaluatie kwam naar voren: 
Omdat de dorpen lokaal nog volop bezig zijn om vorm te geven aan het proces, is er logischerwijs nog 
onvoldoende focus op dorps-overstijgende projecten. Men is zich ervan bewust dat het goed zou zijn om dat wel 
te doen, maar nut en noodzaak worden nog niet ervaren. Wel kunnen dorpen nog veel meer van elkaar leren. 
En ook de gemeente heeft hierin een signalerende rol om de verbindingen te leggen tussen dorpen. We stellen 
voor om dit uitgangspunt te handhaven. 
 

 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. 

 
Uit de evaluatie kwam naar voren: 
Soms hebben we vrij snel geld beschikbaar gesteld, nog voordat er een werkgroep actief was in het dorp. Dit 
heeft verschillende oorzaken die vaak ook te maken hadden met de opstart van dit proces, waarin we samen 
zoekende zijn naar de manier waarop we het proces inhoud geven. Dit betekent wel dat we er kritisch mee om 
moeten blijven gaan. Wij stellen voor om dit uitgangspunt handhaven. 
 

 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. 

 
Uit de evaluatie kwam naar voren: 
In totaal is er nu aan proceskosten en kleinschalige projectbijdragen ongeveer € 33.000 uitgegeven. Dit is 
besteed aan algemeen communicatiemateriaal, proceskosten in de dorpen (uitnodigingen, bijeenkomsten) en 
een aantal kleinschalige projectbijdragen. In de bijlage is een overzicht van de financiële status van Mijn Dorp 
2030 opgenomen. 
 
De aanwezigheid van deze buur(t)mannen en –vrouwen wordt door ieder dorp als positief ervaren, al blijkt dat 
wel meer duidelijkheid is gewenst over wat deze man of vrouw nu precies doet. Waar mag de samenleving op 
rekenen? Het ene dorp verwacht wat anders van de buur(t)man of –vrouw dan het andere dorp. Omdat de 
dorpen nu eenmaal van elkaar verschillen, kan het natuurlijk voorkomen dat de rol van buur(t)man of –vrouw net 
even iets anders kan uitpakt. Bovendien is het een nieuwe rol, zowel voor de ambtenaren als de inwoners, die 
niet in beton gegoten is en waarin we moeten leren en dus ook risico’s nemen. Desondanks is het wel een 
belangrijk aandachtspunt. Hieronder een aantal kenmerken: 
• samenwerking als partners 
• procesbegeleider 
• spiegel voorhouden, neemt mensen mee in het bewustwordingsproces van toekomstige veranderingen 
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• 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 
 
Wij stellen voor om dit uitgangspunt te handhandhaven en bovenstaande kenmerken van de rol als 
buur(t)man/vrouw op te nemen bij dit uitgangspunt. 
 

 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. 

 
Uit de evaluatie kwam naar voren: 
Hoewel er in de eerste plaats vaak gedacht wordt aan fysieke projecten, realiseren alle dorpen zich dat juist de 
sociale voorzieningen in de toekomst in gevaar kunnen komen. De aanwezigheid van voorzieningen, wordt als 
een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid ervaren. Ook blijkt dat veel dorpen op dit moment best tevreden 
zijn met hoe het gaat en het daardoor niet altijd even gemakkelijk is om thema’s te bedenken of inwoners 
enthousiast te krijgen. De gemeente kan hierin van betekenis zijn door bijvoorbeeld over de sociale projecten te 
communiceren (themakrant) en initiatieven die er wel zijn, te ondersteunen (stimuleringsfonds). Met onze kennis 
en ondersteuning kunnen wij de samenleving inspireren om in de doe-stand te komen. Dus al voordat er een 
initiatief is: inspireren, aanjagen en het volwassen laten worden van initiatieven. Wij stellen voor om dit 
uitgangspunt te handhaven. 
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 Wij achten het zinvol om een handvat te hebben voor de onderbouwing en beoordeling van de dorps-
overstijgende initiatieven. Hiervoor willen we aansluiten bij het model van de Raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling. Hierin zitten kaders voor ‘legitimiteit’, ‘effectiviteit’ en ‘betrokkenheid’. Deze sluiten in onze 
ogen aan bij de uitgangspunten zoals verwoord in dit voorstel. In de bij dit raadsvoorstel behorende bijlage 
wordt hiertoe een eerste aanzet gedaan, echter moet dit nog uitgewerkt worden. Dit willen we ook 
uitdrukkelijk met de dorpen zelf doen. Wij streven er daarbij naar om de formele besluitvorming op dit 
aspect het sluitstuk te laten zijn van een gemeenschappelijk doorlopen proces, dat enerzijds recht doet aan 
de verantwoordelijkheid van uw raad en anderzijds aan de gewenste participatiegraad van de inwoners van 
de verschillende dorpen. In het verdere proces van “Mijn Dorp 2030” zullen wij gelegenheden inbouwen om 
nadere concretisering van deze richting met u af te stemmen. 

 
Uit de evaluatie kwam naar voren: 
Omdat de dorpen lokaal nog volop bezig zijn om vorm te geven aan het proces, is er logischerwijs nog 
onvoldoende focus op dorps-overstijgende projecten. Men is zich ervan bewust dat het goed zou zijn om dat wel 
te doen, maar nut en noodzaak worden nog niet ervaren. Op dit moment hebben we nog geen handvat nodig 
voor de beoordeling van dorpsoverstijgende initiatieven.  
 

Dialoog 
Bij de start van het proces Mijn Dorp 2030 vorig jaar, lag de nadruk op het adequaat informeren van het dorp 
over de betekenis van “Mijn Dorp 2030”. Daarnaast is in elk proces expliciet aandacht besteed aan de wijze 
waarop het gehele dorp in de gelegenheid wordt gesteld om een bijdrage te leveren aan “Mijn Dorp 2030” en 
aan de wijze waarop gedurende het proces het dorp blijvend wordt geïnformeerd. Na besluitvorming op dit 
raadsvoorstel zal de communicatie met de diverse dorpen vanzelfsprekend worden aangevuld met de relevante 
aspecten uit dit raadsvoorstel.  
Het proces Mijn Dorp 2030 vraagt op dit moment meer aandacht voor overleg aan de voorkant tussen dorp en 
gemeente (buur(t)mannen/vrouwen of verantwoordelijk bestuurder) dan beoordeling achteraf. Dus we moeten er 
scherp op blijven dat we in een vroeg stadium het goede gesprek voeren (over de inhoud) en kritisch zijn, dat we 
elkaar over en weer de spiegel voorhouden. Hoger gelegen doelen in dit proces zijn: betrokkenheid, vertrouwen, 
elkaar inspireren, open houding, schouder aan schouder.  

Financiële paragraaf 
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2016 is door uw raad een bedrag van € 3.500.000 aan 
incidentele middelen beschikbaar gesteld. Op 18 april 2016 heeft u hiervoor uitgangspunten vastgesteld. Later is 
daar nog € 1.000.000 aan toegevoegd voor thema’s uit het sociaal domein. Mijn Dorp 2030 is een proces waarin 
we samen met de inwoners van alle dorpen nadenken over de toekomst. Minstens zo belangrijk als het komen 
tot een breed gedragen toekomstvisie, is het komen tot een nieuwe onderlinge relatie: een verschuiving van 
overheid naar nevenheid. Geld speelt hierbij heel nadrukkelijk geen hoofdrol, maar in sommige gevallen kan dit 
proces wel leiden tot thema’s of initiatieven waarbij een gemeentelijke financiële bijdrage gewenst is. 
 
Zoals hierboven al staat beschreven blijkt het geld dat beschikbaar is gesteld voor dit proces, zowel een zegen 
als een vloek. Hoewel het proces heel nadrukkelijk niet is gericht op verlanglijstjes, wekt een dergelijk bedrag in 
kas wel de indruk dat er van alles mogelijk is. Ook leeft in sommige dorpen de indruk dat het een kwestie is van 
zo snel mogelijk komen met projecten, omdat het geld anders op is. Het is een belangrijke motivator om in 
beweging te komen, maar maakt ook onrustig.  
 
De aanwezigheid van geld brengt onbedoeld dus toch verwachtingen bij de samenleving met zich mee. Met z’n 
allen moeten we daarom scherp zijn op de inhoud: wat vindt het dorp belangrijk, in plaats van geld gestuurd. We 
moeten meer energie zetten op het voorkomen van te grote verwachtingen. 
 
In de bijlage is een overzicht opgenomen van de middelen die inmiddels besteed zijn (tot en met februari 2017). 
 

Uitvoering 
Mijn Dorp 2030 leidt voor elk dorp tot een afzonderlijk proces. In alle dorpen is reeds een proces opgestart. 
Zoals eerder beschreven hebben wij in overleg met u een aantal instrumenten ontwikkeld om u bij te praten over 
Mijn Dorp 2030 en de afzonderlijke processen in de dorpen. 
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Evaluatie 
Zoals eerder beschreven hebben wij in overleg met u een aantal instrumenten ontwikkeld om met u de dialoog 
te voeren en te evalueren. Dit heeft geleid tot dit raadsvoorstel met voorstellen voor eventueel aanpassing van 
de vastgestelde uitgangspunten. 
 

Bijlagen 
Overzicht financiële status Mijn Dorp 2030 (I17.014242). 
Nieuwe uitgangspunten Mijn Dorp 2030 (I17.014260). 

 

Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris de burgemeester 
drs. ing. G.B.J. Mensink drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergadering presidium op 13 maart 2017 

Besluit presidium: X om advies naar commissie Samenleving en Bestuur 

o rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 

o naar raad ter kennisname 

o anders, namelijk: 

 

Vergadering commissie Samenleving en Bestuur op 28 maart 2017 

Advies aan de raad o advies akkoord te gaan met het voorstel  

o advies het voorstel af te wijzen 

o anders, namelijk:  
Opmerkingen:  
Paraaf commissiegriffier:   

 



   

 

 

Raadsbesluit  

 

Zaak-/document: 17. - I17. 

 

 
  
Datum: 10 april 2017 
Nummer:    B 
Onderwerp: Evaluatie Uitgangspunten Mijn Dorp 2030. 
  

 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, nr. A 

gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 28 maart 2017; 

gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; 

besluit: 

1. In te stemmen met de in dit raadsvoorstel beschreven evaluatie van de uitgangspunten Mijn Dorp 
2030; 

2. In te stemmen met de aanpassing van een aantal uitgangspunten Mijn Dorp 2030 en het college 
binnen deze (op een aantal punten aangepaste) uitgangspunten het proces verder vorm te laten 
geven.   

 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 10 april 2017, 
De raadsgriffier, De voorzitter, 

{HELGAL} {WILMIENH} 
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 


