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RAADSVOORSTEL    
 
 
Datum:  8 april 2016 
Nummer: 10A                                   
 
Onderwerp:  Uitgangspunten “Mijn Dorp 2030”. 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1. In te stemmen met de in dit raadsvoorstel geformuleerde uitgangspunten voor “Mijn Dorp 2030” en 

het college binnen deze uitgangspunten het proces van “Mijn Dorp 2030” verder vorm te laten 
geven; 

2. Het college nadere voorstellen uit te laten werken ten aanzien van de wijze waarop de raad verder 
geïnformeerd wordt over “Mijn Dorp 2030” en ten aanzien van de wijze waarop de onder 1 
bedoelde uitgangspunten periodiek worden geëvalueerd en zo nodig kunnen worden bijgesteld; 

3. Vanuit de bij de begroting 2016 beschikbaar gestelde programmagelden van € 3.500.000 een 
bedrag van € 500.000 te reserveren ten behoeve van de cofinanciering voor de 
gebiedsontwikkeling 3.0: Tubbergen Bruist; 

4. Van de bij de begroting 2016 beschikbaar gestelde programmagelden van € 3.500.000 een 
bedrag van ten hoogste € 250.000 beschikbaar stellen ten behoeve van het stimuleren van lokale 
processen binnen “Mijn Dorp 2030”. 

 
Samenvatting van het voorstel 
Nadat sinds het opstellen van het coalitieakkoord 2014-2018 van Tubbergen het proces rond “Mijn 
Dorp 2030” nader is geconcretiseerd, wordt de behoefte onderkend dat de raad nadere 
uitgangspunten formuleert, waarbinnen “Mijn Dorp 2030” verder vorm kan krijgen. Het onderhavige 
raadsvoorstel voorziet in de deze uitgangspunten. Daarnaast voorziet het raadsvoorstel in 
uitgangspunten voor de verdeling van de incidentele financiële middelen die bij de begroting 2016 
beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van (onder meer) “Mijn Dorp 2030”. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
In het coalitieakkoord 2014-2018 van Tubbergen is een passage opgenomen over de leefbaarheid in 
de verschillende dorpen van de gemeente Tubbergen. Daarin is de benaming “Mijn Dorp 2030” 
geïntroduceerd. De betreffende passage treft u aan in de bijlage, behorende bij dit raadsvoorstel.  
 
Waar “Mijn Dorp 2030” in het coalitieakkoord nog enigszins abstract is beschreven, is sindsdien bij 
diverse gelegenheden de dialoog met de samenleving aangegaan, om “Mijn dorp 2030” nader te 
concretiseren. Dat levert inmiddels een scherper beeld op. 
 
Beoogde opbrengst “Mijn Dorp 2030” 
De centrale vraag daarbij is hoe de dorpen van Tubbergen er over 15 jaar uitzien. Niet alleen in 
fysieke zin, maar zeker ook in sociaal-maatschappelijke zin. Natuurlijk kan de gemeente daar op 
traditionele wijze zelfstandig beleid op maken, maar dat sluit niet meer aan op de visie over de 
verhouding tussen samenleving en overheid die in het coalitieakkoord wordt beschreven. Want de 
dorpen zijn vooral van de inwoners zelf. Daarom wordt inwoners gevraagd om actief mee te denken 
over de manier waarop hun dorpen er in de toekomst uit moeten zien. Vervolgens wordt samen met 
inwoners bekeken wat er in de praktijk nodig is om hun dorpen toekomstbestendig te maken. Hoe 
houden we dorpen leefbaar en welke keuzes moeten we daarvoor maken? Wat kunnen de inwoners 
daar zelf in doen en hoe kan de gemeente daarbij helpen?  
 
Het samen met de inwoners nadenken en keuzes maken over de toekomst van het dorp is de kern 
van “Mijn Dorp 2030”. Binnen “Mijn Dorp 2030” is het geen kwestie van verlanglijstjes maken en geld 
ontvangen om alle dromen te verwezenlijken. “Mijn Dorp 2030” is vooral een manier om met elkaar in 
gesprek te gaan en samen een toekomstvisie op te stellen en richting te geven aan de toekomst, 
waarbij de inwoner heel nadrukkelijk de hoofdrol speelt. “Mijn Dorp 2030” is dus geen fysiek project, 
maar meer een proces, waarbij het er vooral om gaat om inwoners zelf na te laten denken over hun 
woon-,werk- en leefomgeving. 
De doelen binnen “Mijn Dorp 2030” zijn niet te vergelijken met de traditionele (fysieke) resultaten die in 
het verleden werden nagestreefd bij gemeentelijke projecten. Het belangrijkste resultaat van “Mijn 
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Dorp 2030” is namelijk het organiseren van een goed proces van samenwerken- en het ontwikkelen 
van partnerschap tussen inwoners en de gemeente. Dat betekent overigens niet dat alle lopende 
projecten nu worden stilgelegd, maar wel dat er steeds meer samenhang komt tussen de 
verschillende projecten. Soms worden er gaandeweg andere keuzes gemaakt. 
 
Heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen 
Medio 2015 is gestart met een proces dat moet leiden tot een andere invulling van de zogenaamde 
vrij toegankelijke voorzieningen (algemene voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn zonder 
indicatie van gemeente of huisarts), zoals bijvoorbeeld het maatschappelijk werk, het steunpunt 
mantelzorg, ouderenadviseurs, dorpshuiskamers, jeugdsoos, kaartclub en ouderengym. Deze vrij 
toegankelijke voorzieningen hebben een belangrijke preventieve functie, omdat daarmee vaak 
voorkomen wordt dat een duurdere maatwerkvoorziening (een voorziening waar wel een indicatie voor 
nodig is) moet worden ingezet.  
 
Met de heroriëntatie van de vrij toegankelijke voorzieningen wordt ingezet op een nieuw samenspel, 
waarbij inwoners meer de kans krijgen zelf aan het stuur te zitten, hun koers te bepalen en ook 
daadwerkelijk te organiseren. Momenteel zorgt een aantal professionele organisaties voor invulling 
van deze vrij toegankelijke voorzieningen en zij ontvangen gemeentelijke subsidie voor de uitvoering 
daarvan. Inwoners weten echter veelal zelf goed waar behoefte aan is binnen hun dorp en zij krijgen 
de kans om hun eigen invulling te geven aan deze voorzieningen. Deze behoefte kan overigens per 
dorp verschillen. Dit heeft ook te maken met de demografische ontwikkelingen per dorp. Gezien de 
aard van deze heroriëntatie ligt een verbinding met “Mijn Dorp 2030” voor de hand. Een nadere 
toelichting op de heroriëntatie op de vrij toegankelijke voorzieningen treft u aan in de bijlage, 
behorende bij dit raadsvoorstel. 
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
In een samenleving waarbij de keuze én de verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving zoveel 
mogelijk bij inwoners mag en kan komen te liggen, is heel bewust meer loslaten door de gemeente 
een eerste vereiste. Hierdoor kan de samenleving immers vastpakken, en dat is de start van 
participatie. Het “loslaten” geldt zowel voor de raad, het college als de ambtelijke organisatie. Dat 
betekent in de praktijk dat de gemeente niet meer alles van tevoren vastlegt in beleid en regels, maar 
dat de gemeente eerst in gesprek gaat met inwoners om erachter te komen waaraan behoefte is. Dat 
betekent soms dat bewust een risico wordt genomen en dat er dus ook dingen anders kunnen gaan 
dan vooraf was gedacht. Een tweede belangrijke factor is tijd. Wanneer wij de inwoners zelf de 
mogelijkheid willen geven om na te denken over en met voorstellen te komen over hun toekomst 
moeten inwoners daarvoor de tijd krijgen. Dat betekent dat de gemeente niet het tempo kan bepalen 
en dus dat  wij moeten afstappen van een traditionele tijdsplanning. Het gaat erom dat wij het proces 
bekijken vanuit het perspectief van de inwoner, van de samenleving, zij zijn immers leidend. 
 
Tot op heden is in het kader van “Mijn Dorp 2030” de dialoog met dorpen en hun inwoners vooral 
aangegaan door het college en de ambtelijke organisatie. Inmiddels worden echter de eerste 
resultaten van de afzonderlijke processen binnen “Mijn Dorp 2030” zichtbaar voor de raad, waarbij 
direct ook zichtbaar werd dat het van belang was dat de gemeenteraad zich binnen “Mijn Dorp 2030” 
positioneerde. Welke invulling geef je als raadslid aan je rol als volksvertegenwoordiger, als “het volk” 
eigen initiatieven ontwikkelt? Tegen deze achtergrond is uit de gemeenteraad een raadswerkgroep 
samengesteld, waarmee het speelveld van de gemeenteraad ten opzichte van “Mijn Dorp 2030” is 
verkend. In een tweetal bijeenkomsten van de raadswerkgroep (7 december 2015 en 25 januari 2016) 
is het belang centraal gesteld om vroegtijdig de verwachtingen over en weer rond “Mijn Dorp 2030” 
scherp te krijgen. Vanuit de raadswerkgroep is daarbij een aantal thema’s benoemd, dat vervolgens in 
een aantal uitgangspunten is beschreven waarmee de gemeenteraad helder is ten aanzien van de te 
scheppen verwachtingen. Deze uitgangspunten worden ter vaststelling aan de gemeenteraad 
aangeboden. Waar mogelijk is bij de afzonderlijke uitgangspunten reeds aangegeven hoe het 
betreffende uitgangspunt nu reeds in de praktijk wordt toegepast. 
 
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 
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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.  

 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. 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? 

 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 
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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 het lokale DNA van een dorp zal worden 
vastgesteld. 

 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. 

 
Externe communicatie 
Onderdeel van het proces van “Mijn Dorp 2030” is dat bij aanvang van een lokaal proces telkens 
wordt gestart met het adequaat informeren van het dorp over de betekenis van “Mijn Dorp 2030”. 
Daarnaast wordt 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. 
 
Financiële ondersteuning 
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2016 is door uw raad een bedrag van € 3.500.000 aan 
incidentele middelen beschikbaar gesteld. In deze paragraaf doen we een voorstel voor een 
voorlopige verdeling en uitgangspunten voor een verdere verdeling. 
 
Het formuleren van een verdeling en uitgangspunten was een zoektocht. Zowel voor ons college als 
ook voor de raadswerkgroep. Enerzijds is er behoefte aan houvast. We willen voorkomen dat 
verschillende snelheden tussen dorpen binnen “Mijn Dorp 2030” leiden tot ‘achter het net vissen’. 
Anderzijds willen we ruimte bieden aan verschillende initiatieven, zonder bij voorbaat een geldbedrag 
aan thema’s of dorpen te koppelen. We willen voorkomen dat het proces gedreven of beperkt wordt 
door die bedragen. Wij kiezen er daarom voor om u niet een volledig uitgewerkt verdeelmodel voor te 
leggen, waarbij nu reeds specifieke bedragen worden toegekend aan specifieke thema’s dan wel 
specifieke dorpen. Vooralsnog volstaan wij met een aantal richtinggevende uitgangspunten, 
waarbinnen de uiteindelijke besteding van de beschikbare financiële middelen kan plaatsvinden. 
 
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 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. 

 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. 
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 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. 

 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. 

 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. 
 

Hierboven hebben wij een set richtinggevende financiële uitgangspunten beschreven. Op twee 
aspecten stellen wij uw raad voor om wel een concreet financieel besluit te nemen: 
 
1. Stimuleringsbijdrage “Mijn Dorp 2030” 
De gemeente heeft een stimulerende en faciliterende rol bij het op gang brengen en houden van de 
processen in de dorpen. Om die rol goed te kunnen vervullen zijn financiële middelen nodig. Op 
voorhand is de totale omvang van de hiervoor benodigde middelen niet goed te bepalen. Om te 
voorkomen dat ons college ieder beperkt bestedingsvoorstel afzonderlijk aan uw raad ter 
besluitvorming moet voorleggen, stellen wij u voor om het college de ruimte te geven om tot een 
bedrag van ten hoogste € 250.000 procesuitgaven te doen. Mocht na verloop van tijd blijken dat dit 
bedrag niet toereikend is, dan zullen wij uw raad een gemotiveerd voorstel doen om het budget te 
verhogen. 
 
2. Bijdrage Gebiedsontwikkeling 3.0: Tubbergen Bruist 
Op 1 februari 2016 hebben wij uw raad geïnformeerd over de Gebiedsontwikkeling 3.0: Tubbergen 
Bruist. Het doel van Tubbergen Bruist is ‘Werken aan een sociaaleconomisch krachtige kern 
Tubbergen, voor een toekomstbestendig en leefbaar dorp, met een voorzieningenniveau dat aansluit 
bij de centrale rol voor de hele gemeente.’ Voor het verlevendigen van het Raadhuisplein en het 
versterken van koopkracht en vitaliteit heeft de provincie een subsidie van € 500.000 beschikbaar 
gesteld en is lokaal ook aanvullende cofinanciering gevonden bij Stichting Ondernemers Hart 
Tubbergen en Rabobank van samen € 100.000. Wij stellen u voor om voor de voorwaardelijk gestelde 
gemeentelijke cofinanciering een bedrag van € 500.000 binnen het budget van € 3.500.000 
gereserveerd te houden. Voor feitelijke beschikbaarstelling van dit bedrag gelden de hiervoor 
genoemde uitgangspunten. Indien voor andere dorpen vergelijkbare aantrekkelijke  
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cofinancieringmogelijkheden ontstaan zullen wij eenzelfde lijn volgen. In het geval dat het benutten 
van cofinancieringskansen een redelijke verdeling van middelen over de dorpen in de weg gaat staan, 
zullen wij ons inspannen om additionele middelen vrij te maken voor "Mijn Dorp 2030" en alsdan uw 
raad daartoe voorstellen aanreiken. 
 
Uw raad ontvangt voor de besteding van het resterende bedrag van € 2.750.000 nadere voorstellen 
die passen binnen de uitgangspunten die in het raadsvoorstel staan. 
 
Uitvoering 
Zoals in dit raadsvoorstel is beschreven, zal “Mijn Dorp 2030” voor elk dorp tot een afzonderlijk proces 
leiden. In een aantal dorpen is reeds een proces opgestart. Onderdeel van dit raadsvoorstel is dat het 
college wordt gevraagd om nadere voorstellen uit te werken ten aanzien van de wijze waarop de raad 
periodiek wordt geïnformeerd over (de afzonderlijke processen binnen) “Mijn Dorp 2030”. 
 
Evaluatie 
Onderdeel van dit raadsvoorstel is dat het college wordt gevraagd om nadere voorstellen uit te laten 
werken ten aanzien van de wijze waarop de in dit raadsvoorstel geformuleerde uitgangspunten 
periodiek worden geëvalueerd en zo nodig kunnen worden bijgesteld. 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
In Dinkelland zal naar verwachting een vergelijkbaar proces worden gestart. In hoeverre dit kan leiden 
tot harmonisatie, is thans nog onvoldoende in te schatten. 
 
Bijlagen 
I16.015888; bijlage behorende bij dit raadsvoorstel, waarin is opgenomen: 

 de relevante passage uit het coalitieakkoord; 

 een toelichting op de heroriëntatie op de vrij toegankelijke voorzieningen; 

 een toelichting op de beoogde verdeelsystematiek voor dorps-overstijgende projecten. 
 

 
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 mr. M.K.M. Stegers 
 
 

 

  

Vergadering presidium op 21 maart 2016 

Besluit presidium: X om advies naar cie. S. en B.  
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
naar raad ter kennisname 
anders, namelijk: 

o 

o 

o 

 

Vergadering  cie. S. en B. op 5 april 2016 

Advies aan de raad X advies akkoord te gaan met het voorstel  
advies het voorstel af te wijzen 
anders, namelijk: 

o 

o 

Opmerkingen: 
 

Paraaf van de 
Commissiegriffier: 

 



 

   

 

 
 
 
RAADSBESLUIT   
 
 
Datum:  18 april 2016 
Nummer:           10B 
 
Onderwerp: Uitgangspunten Mijn Dorp 2030. 
                        
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 april 2016,  
nr. 10A;  
 
gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 5 april 2016 ; 
 
gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; 
 
 
B E S L U I T: 
 
1. In te stemmen met de in dit raadsvoorstel geformuleerde uitgangspunten voor “Mijn Dorp 2030” en 

het college binnen deze uitgangspunten het proces van “Mijn Dorp 2030” verder vorm te laten 
geven; 

2. Het college nadere voorstellen uit te laten werken ten aanzien van de wijze waarop de raad verder 
geïnformeerd wordt over “Mijn Dorp 2030” en ten aanzien van de wijze waarop de onder 1 
bedoelde uitgangspunten periodiek worden geëvalueerd en zo nodig kunnen worden bijgesteld; 

3. Vanuit de bij de begroting 2016 beschikbaar gestelde programmagelden van € 3.500.000 een 
bedrag van € 500.000 te reserveren ten behoeve van de cofinanciering voor de 
gebiedsontwikkeling 3.0: Tubbergen Bruist; 

4. Van de bij de begroting 2016 beschikbaar gestelde programmagelden van € 3.500.000 een 
bedrag van ten hoogste € 250.000 beschikbaar stellen ten behoeve van het stimuleren van lokale 
processen binnen “Mijn Dorp 2030”. 

 
 
Aldus besloten in de openbare  
vergadering van 18 april 2016 
 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers 
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