Krachttoer en conferentie samenwerking dorpen en gemeente in Midden-Drenthe
De maatschappij verandert en het is belangrijk om mee te bewegen. Met een nieuw college, een
nieuwe gemeenteraad en een op handen zijnde nieuw dorpenbeleid was eind 2018 een aangewezen
moment om de samenwerking tussen de dorpen en de gemeente in Midden-Drenthe te her-ijken. Er
is een ontwikkelgroep gevormd met acht personen vanuit het Dorpenoverleg, gemeente en
Welzijnswerk.
In de aanloop naar een werkconferentie zijn de dorpsbesturen gevraagd welke onderwerpen aan de
orde konden komen. Dit heeft geresulteerd in een aantal dialoogonderwerpen. Aan de hand van
deze onderwerpen is er voor de gemeenteraad en het college op 29 september jl. een Krachttoer
langs verschillende dorpsinitiatieven geweest.

Krachttoer op 29 september: het dorpshuis in Elp. © NDC/ Ron de Vos

Vervolgens zijn de Dorpsbesturen, gemeenteraad, college en maatschappelijke organisaties
uitgenodigd voor een werkconferentie op 31 oktober jl. Het doel van deze bijeenkomsten was
enerzijds om te komen tot een eerste aanzet voor een zogenaamd ‘maatschappelijk akkoord’: waar
gaan we de komende vier jaar samen op inzetten? Ook is gekeken naar de samenwerking: hoe willen
we ons als dorpen en gemeente inzetten voor de leefbaarheid van de kleine dorpen en
buurtschappen?

De opbrengst van de conferentie
Om te beginnen hebben de Krachttoer en de
werkconferentie natuurlijk bijgedragen aan
onderling contact, elkaar kennen en weten wat
er allemaal al gebeurd voor de leefbaarheid in
Midden-Drenthe. We zijn samen een
kraamkamer voor innovatie!

Prachtige opkomst conferentie 31 oktober!
51 personen uit dorpsbesturen en
vrijwilligersorganisaties
21 personen van gemeenteraad, college, provincie
8 personen van maatschappelijke organisaties
8 personen van de ‘ontwikkelgroep’: Dorpenoverleg,
gemeente en Welzijnswerk

Voor meer informatie en het volledige verslag van de conferentie zie: www.dorpenoverleg.nl (vanaf 6 dec.)

Inspiratie voor het gesprek kwam ook van Joop Hofman,
specialist op het gebied van participatie. Hij gaf een
presentatie over het nieuwe samenspel tussen overheid
en bewoners. De hele presentatie is terug te kijken op de
website van het Dorpenoverleg.
Vervolgens is onder leiding van Daniel Pit gewerkt aan de
‘Samenwerkingsboom van Midden-Drenthe’.
Hierin stonden de wortels, de stam en de bladeren
symbool voor:
-
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De wortels: wat zijn de ingrediënten voor een succesvolle
samenwerking?
De stam: welke thema’s richt de samenwerking zich op de komende jaren?
De bladeren: welke bestaande en nieuwe initiatieven horen hier bij?
Heel veel briefjes en blaadjes zijn op de boom geprikt. Een kleine
selectie:
Het hebben van een gezamenlijk doel werd vaak genoemd als
ingrediënt voor een succesvolle samenwerking. Met daarbij
vertrouwen en goed naar elkaar luisteren.
Als belangrijke thema’s voor de komende jaren zijn onder andere
duurzaamheid en zorg genoemd. Maar ook leefbaarheid in de
breedste zin van het woord. En algemeen is ook de samenwerking
een aandachtspunt.

Daniel Pit bij de ‘Samenwerkingsboom’
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Tot slot zijn er maar liefst meer dan 30 ideeën geopperd voor
nieuwe initiatieven. Kortom: de opbrengsten zijn mooie
uitgangspunten om als gemeente met het Dorpenoverleg en de
dorpen nieuw dorpenbeleid op te ontwikkelen.

Het vervolg
Hoe nu verder? Met elkaar is afgesproken dat het Dorpenoverleg de voortrekkersrol op zich neemt.
Het uitgebreide verslag met alle opbrengsten zal begin december te vinden zijn op
www.dorpenoverleg.nl. Vóór de thema’s verder opgepakt worden zal de herijking van de werkrelatie
en samenwerking eerst vorm moeten krijgen. Lopende projecten en dorpsinitiatieven lopen
natuurlijk gewoon door en zullen later aangehaakt worden. Het Dorpenoverleg informeert op
22 november de dorpsbesturen over de aanpak. Op 6 december zal het bestuur Dorpenoverleg met
wethouder Bouwman verdere stappen uitzetten. Gekoerst zal worden op een gesprek met het
voltallige College van Burgemeester en Wethouders in januari. Op de gecombineerde ALV van het
Dorpenoverleg en het contactpersonen-overleg in maart zal met de dorpsbesturen een tussenstand
worden opgemaakt en het vervolg worden besproken.
Kortom: tijd voor actie! Met behoud van het goede, de samenwerking herijken en koers bepalen!
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