Verslag inspraakavond dorpen en
gemeente
‘Hoe zullen we met elkaar omgaan?’

Inleiding
Op 21 en 30 september organiseerde het Dorpenoverleg Midden-Drenthe (DOM) twee
inspraakavonden naar aanleiding van het nieuwe dorpenbeleid. Onder de genodigden waren
raadsleden, ambtenaren en dorpsvertegenwoordigers.

Bijeenkomsten
Door de corona maatregelen woonde een deel van de deelnemers de bijeenkomst via een
beeldbelverbinding bij. Ger Steenbergen, voorzitter van het DOM opende beide
bijeenkomsten en gaf vervolgens het woord aan wethouder Dennis Bouwman. Na deze
introductie bespraken de deelnemers, online en offline, het vernieuwde dorpenbeleid aan
de hand van vier stellingen. In dit verslag leest u, in grote lijnen, de uitkomsten van deze
gesprekken.

Stellingen
Iedere stelling werd ingeleid met een korte tekst, voorgelezen door de bestuursleden van
het DOM. Na een discussie in twee groepen werd met de hele groep per stelling de balans
opgemaakt. De uitkomsten van de gesprekken worden per stelling weergegeven.

Stelling 1
Het contact met de gemeente verloopt voor de inwoners van de kleine dorpen en
buurtschappen alleen via de plaatselijke verenigingen van dorpsbelangen.
Toelichting: De gemeente wil zo goed mogelijk contact houden met de kleine dorpen en
buurtschappen. Dat is al moeilijk genoeg. Het helpt dan niet dat iedereen zomaar contact
met de gemeente opneemt over bijvoorbeeld leefbaarheidsinitiatieven. Dit zorgt voor
onduidelijkheid, ook in de dorpen zelf. Daarvoor zijn de dorpsbelangenorganisaties.
Uitkomsten
- Als het gaat om praktische zaken moet iedereen op eigen gelegenheid contact met
de gemeente op kunnen nemen.
- Zaken die het collectief belang raken kunnen het beste via plaatselijk belang geregeld
worden. Zij kunnen dan bijvoorbeeld de informatievoorziening richting het gehele
dorp verzorgen.

-

-

Het is de verantwoordelijkheid van een dorp zelf om de onderlinge communicatie
goed te regelen zodat er niets dubbel gebeurt of langs elkaar heen loopt. In sommige
dorpen zie je bijvoorbeeld dat de verenigingen zijn vertegenwoordigd in het
plaatselijk belang.
Als het plaatselijk belang goed op de hoogte is fungeert zij ook als geheugen van het
dorp.
De contactambtenaar speelt een belangrijke rol in de informatievoorziening richting
dorpsbelangenorganisaties. Zo is er sprake zijn van tweerichtingsverkeer.

Stelling 2
De dorpsvisies zijn van de dorpen, bij het opstellen ervan heeft de gemeente geen invloed.
Toelichting: Dorpsvisies stellen dorpen in staat om eens stil te staan bij de toekomst van hun
dorp. Door te praten over gedeelde verlangens en acties die het dorp leefbaar houden. Dit
proces moet je niet verstoren door bemoeienis van de gemeente. Het gaat juist om wat de
mensen zélf belangrijk vinden. Dat staat los van beleidsvoornemens en regelgeving.
Uitkomsten:
- Dorpsvisies zijn van het dorp. Als het gaat om de visievorming heeft de gemeente
geen inbreng.
- Bij het uitvoeren van de visie is de gemeente een belangrijke partner van de dorpen.
- Een dorpsvisie mag best afwijken van het gemeentelijk beleid. Dat is juist aanleiding
voor een goed gesprek tussen de twee partijen.
- De gemeente kan een dorp faciliteren in het maken van een dorpsvisie, bijvoorbeeld
door het inschakelen van procesbegeleiding. Daar speelt het welzijnswerk ook een
belangrijke rol.
- Het maken van een dorpsvisie is een middel om een leefbaar dorp te krijgen of te
houden (fysiek en sociaal). De visie vormt geen doel op zichzelf.

Stelling 3
Het DOM moet ook de grote dorpen vertegenwoordigen.
Toelichting: Het dorpenoverleg heeft zich bewezen als belangrijke gesprekspartner voor de
gemeente. Ze zorgen voor uitwisseling tussen de kleine dorpen en zetten belangrijke
onderwerpen op de agenda. De grote dorpen hebben niet zo'n vertegenwoordiging. Vreemd
eigenlijk, zeker als je bedenkt dat een leefbare gemeente ook draait om de verbinding
tussen grote en kleine dorpen. En een wijk of buurschap van een groot dorp is toch
vergelijkbaar met een dorp?
Uitkomsten:
- De kleine kernen hebben hun eigen dynamiek en uitdagingen. Daar hoort ook aparte
vertegenwoordiging bij, die is nu door het DOM goed geregeld.
- Als de grote dorpen ook vertegenwoordigd worden door DOM dan worden hun
belangen leidend en sneeuwen de kleine kernen onder.
- Grote en kleine dorpen kunnen van elkaar leren. Daar wordt nu nog te weinig
aandacht aan besteed.

-

In de grote dorpen worden de belangen vertegenwoordigd door bijvoorbeeld
middenstandsverenigingen en buurtcommissies.
Het is belangrijk om te weten wat de grote dorpen hier zelf van vinden, waar hún
behoefte ligt op dit vlak.

Stelling 4
De contactambtenaar van de gemeente wordt overbodig.
Het beeld van de zwoegende ambtenaar achter een bureau is al lang achterhaald. De
ambtenaar gaat namelijk de dorpen in, overlegd met bewoners en sluit aan bij de behoefte
in de samenleving. In Midden-Drenthe wordt er ook hard aan gewerkt om deze ontwikkeling
te versnellen. Daar komt nog eens bij dat met het vernieuwen van het dorpsbeleid de relatie
tussen de gemeente en de dorpen wordt verbeterd en bestendigd. Ten slotte is het ook nog
zo dat je voor dagelijks problemen, kapotte straatverlichting terecht kan bij een digitaal
loket. Met ambtenaren die naar de dorpen gaan én het digitaal loket ligt het dus helemaal in
de lijn van de verwachting dat de dorpscontactambtenaar straks niets meer te doen heeft!
Uitkomsten:
- De dorpscontactambtenaren vervullen een cruciale rol. Ze bemiddelen, brengen de
juiste mensen met elkaar in contact, kennen de wegen in het gemeentehuis en
hebben zicht op overstijgende ontwikkelingen.
- Vanuit hun positie kunnen ze dorpen, ambtenaren en politiek van goed advies
voorzien.
- Er is een toekomst denkbaar waarin alle ambtenaren een beetje contactambtenaar
zullen zijn. Maar die toekomst zal ons ook leren of iedereen voor die taken geschikt is
of daarvoor kan worden opgeleid. Ook is het de vraag of die inzet van alle
ambtenaren wenselijk is (zowel voor bewoners en ook ambtenaren) en hoe lang het
gaat duren voor het zover is.

