Inspiratiebijeenkomst Dorpsraden/themagroepen MD2030
25 mei 2019
De VIP-tent op het internationale springconcours Jumping Schröder vormde op zaterdag 25
mei het decor van de bijeenkomst tussen dorpsraden/themagroepen MD2030 en gemeente
Tubbergen. Terwijl ruiters van wereldklasse in de piste streden om de gouden medaille,
bogen dorpsraden, themagroepen Mijn Dorp 2030, collegeleden, raadsleden en ambtenaren
zich over diverse thema’s rondom samenwerking met elkaar en met de gemeente. Het
proces wordt over het algemeen als zeer positief en vernieuwend ervaren, dat geldt ook
voor de introductie buur(t)man/-vrouw en kernwethouder.
In dit verslag vindt u de belangrijkste speerpunten/opmerkingen/uitdagingen die in
meerderheid werden gedeeld door de 50 aanwezigen aan de thematafels.
Na de zomervakantie komt de werkgroep die de inspiratiebijeenkomst heeft georganiseerd
(gemeente en dorpsraden Fleringen, Geesteren en Langeveen) voor een evaluatie bijeen en
wordt bekeken welke actiepunten uit het verslag voortvloeien.

Thematafel

Organisatiestructuur dorpsraad en MD2030
Dit werkt goed:
 Leden van de dorpsraad zijn vaak ook lid van de themagroepen MD2030. Dit is een
belangrijke link! Veruit de meeste dorpsraden kiezen er bewust voor dat dit lid géén
voorzitter of kartrekker is in de themagroep. Deze persoon kan wel een eerste
aanjager zijn.
 Dorpsraden zijn gelijkwaardig aan de themagroepen. Er worden met elkaar afspraken
gemaakt over de rolvervulling, contacten met de gemeente en wie de grote lijnen
bewaakt dat het proces continu doorgaat.
 Zorg voor een goede communicatie naar je inwoners toe (dat betekent alles laten
zien waar je mee bezig bent, niet alleen mijlpalen). Dit is van groot belang om
mensen te betrekken en betrokken te houden. Successen moet je blijven delen en
verwachtingen duidelijk naar elkaar uitspreken.
 Vraagstukken kunnen een kortdurend en langdurend karakter hebben. Er is dus
verschil in tempo. Betrek daarom de juiste mensen bij het juiste thema. Dus vraag
mensen op hun competenties of interesses zodat ze intrinsiek gemotiveerd zijn en
blijven.
 Vaak is er meer animo voor deelname aan een themagroep dan voor een
bestuursfunctie, omdat een thema een begin en einde heeft. Themagroepen
sorteren vaak snel effect en het resultaat is zichtbaar.
 Breed draagvlak in het dorp is belangrijk om plannen te laten slagen.

Aandachtspunten:
 Er zijn vaak weinig leden en te weinig jeugd voor de dorpsraden. Vaak zijn het steeds
dezelfde kartrekkers.
 Jongeren weten onvoldoende wat dorpsraden doen of voelen zich hier niet
verantwoordelijk voor (ver van hun bed). Dat is jammer, want dorpsraden zitten te
springen om jonge leden.
 Gevaar dat mensen afhaken als er onvoldoende resultaat wordt geboekt.
 Tip: noem het geen ‘werk’ groep, dit helpt bij het aantrekken van leden want ‘werk’
kan de indruk wekken dat men veel tijd/energie eraan kwijt is.

Behoeften m.b.t. het thema?
 Er is behoefte aan meer uitwisseling met andere dorpsraden. Voorstel om dit 2x per
jaar te doen. Van de gemeente wordt hierin een faciliterende rol gevraagd.
 Ondersteuning door buur(t)man/-vrouw op proces en/of structuur MD2030 is
wenselijk.

Wordt er van de gemeente een rol verwacht? Zo ja, welke?
Faciliterende rol in het organiseren van de 2 jaarlijkse bijeenkomsten voor dorpsraden
(Centraal dorpsradenoverleg).
Dorpsraden/themagroepen MD2030 willen de verantwoordelijkheden delen, door meer
samen met de gemeente op te trekken. Er wordt naar hun gevoel een (te) groot beroep
gedaan op de vrijwilliger, die meer kennis/netwerk/ervaring van de gemeente nodig heeft.
Het is erg veel ‘moeten’, en zelf doen. De dorpsraad en themagroepen zouden meer vragen
willen kunnen stellen. Ook moeten verwachtingen vanaf het begin duidelijk zijn.
Er is meer ondersteuning gewenst op het gebied van communicatie. Dorpsraden willen graag
een communicatieadviseur die aanwezig is bij vergaderingen e.d. zodat het dorp niet alles
zelf hoeft te schrijven en te doen.

Zijn er opvallende verschillen te benoemen tussen dorpsraden en
themagroepen MD2030?
Er zijn geen wezenlijke verschillen in de organisatiestructuur dorpsraad – Mijn Dorp 2030.
Beiden ervaren dezelfde zoektocht in rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen
dorpsraad – gemeente – buur(t)man/-vrouw.
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Versterking onderlinge samenwerking verenigingen in de dorpen
Behoeften m.b.t. het thema:
 Centraal Digitaal platform voor kern overstijgende informatie uitwisseling, met:
o Vrijwilligerspoule met voorkeuren per vrijwilliger
o Gemeente brede activiteitenkalender.
 Rol gemeente in deze is een eerste aanzet om te komen tot een dergelijk platform.
Beheer en onderhoud van het platform ligt nog open.

 Sterkere rol buur(t)man/-vrouw als verbinder tussen gemeente en kernen.
 Benoemen kern overstijgende thema’s en gezamenlijke belangen en daarvoor thema
avonden organiseren.
 Sterkere rol voor dorpsraad als verbinder tussen de verschillende verenigingen en
andere maatschappelijke organisaties.
 De Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) een grotere rol laten spelen in de
kern voor het verstevigen van de onderlinge contacten.
 Versterking samenwerking tussen alle verenigingen maar dan zo breed mogelijk
insteken waarbij alle maatschappelijke organisaties worden betrokken.
 Samen het gesprek aangaan om van elkaar te leren, gezamenlijke belangen in beeld
te brengen en informatie uitwisselen.
 Heel belangrijk vindt men het behoud van de eigen identiteit.
 Dorpsraden en verenigingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor draagvlak binnen
de kernen door een gezamenlijke agenda op te stellen.
 Centraal Dorpsraden Overleg nieuw leven inblazen.
 Maatschappelijke accommodaties financieel gezond houden.

Wat heeft het thema als resultaat opgeleverd?
Een sterke bewustwording dat de onderlinge samenwerking tussen de maatschappelijke
organisaties binnen de kernen van groot belang is en deze versterkt moet worden.
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Samenwerking dorpsraden/MijnDorp2030 en Gemeente Tubbergen
Behoeften m.b.t. het thema:
 Meer ruimte bieden in de kernavonden voor aanvullende thema’s vanuit het dorp.
 MAT-agenda’s managen  waar maken en concreet maken, van twee kanten.
 Draagvlak in de kern bij initiatieven moet bepalend zijn. Op debatavond MAT werd
iedereen in de gelegenheid gesteld te reageren, gaf in enkele gevallen
opmerkingen van individuele inwoners, die in strijd waren met de ideeën vanuit
de themagroepen.
 In Op en Rond de Essen ook aandacht voor invalshoek inwoners. Nu is column
vanuit gemeente, ook aandacht voor: hoe heeft de kern het ervaren? (redactie:
Kernen hebben de gelegenheid om ca. 3x per jaar met een eigen persartikel gebruik te maken van
de MijnDorp-pagina in Op en Rond de Essen. Niet alle kernen maken hier gebruik van).

 Gemeente moet onderbouwing geven wanneer iets anders is besloten dan is
aangegeven vanuit een dorp.
 Proces MAT wordt nog wel als ‘van de gemeente gezien’, en sluit niet altijd aan bij
lopende processen in de kern. In één van de dorpen was bijvoorbeeld net een
bijeenkomst geweest voor het hele dorp, vervolgens werden ze na korte tijd
uitgenodigd voor een avond over het MAT. Dit soort bijeenkomsten beter op
elkaar afstemmen.
 Samenwerking en rolverdeling tussen de dorpsraden en themagroepen MijnDorp
2030 is niet altijd even duidelijk. In een aantal kernen is dit nog een zoektocht.

Hoe wordt het vervolgproces MAT/MijnDorp2030 gezien?
 In dezelfde lijn verder, aandacht voor het feit dat niet teveel gevraagd wordt van
de kernen.
 Vaart erin houden, enthousiasme behouden = resultaten boeken
 Proces MAT was goed, nu verder, stappen zetten!

Aandachtspunten:
 Draagvlak / representativiteit van het dorp? Wat is dat? Heeft de themagroep het
mandaat van het dorp?
 Hoe krijgen we de jongeren betrokken? In Vasse is bijvoorbeeld een initiatief voor
een dorpsraad voor jongeren, met onderwerpen die vooral de jongeren aangaan.
Van daaruit idee van doorgroei naar de dorpsraad Vasse.
 We praten over bestuurlijke vernieuwing van de gemeente en gemeenteraad,
maar themagroepen hebben ook bestuurlijke vernieuwing nodig. Het is een
wisselwerking. Versterkt elkaar.
 Niet te theoretisch maken, praktisch houden (o.m. evalueren).

Vervolg en opzet kernavonden
 Positief ten opzichte van voortzetting kernavonden
 Vanuit de samenwerking organiseren, het moet een gezamenlijke avond en agenda
zijn. De agenda kan per dorp verschillen.
 Stand van zaken schetsen, waar staat het dorp op dit moment? (maar ook waar staat
de gemeente?)
 Wat zijn mogelijke knelpunten/aandachtspunten?
 Actuele thema’s en ontwikkelingen bespreken en samen doorkijken.
 Geen herhaling. Iets nieuws brengen, vooruit kijken! Er moet echt wat te bespreken
zijn.
 Het moet een aansprekende avond zijn, zorgen voor een trigger/inspiratiebron.
 Ook aandacht voor overstijgende thema’s die op gemeente af komen.
 Kernavonden koppelen aan logische momenten in de kern, vanuit de agenda van de
kern plannen.
 Geen besluiten nemen op de avond, duidelijk de verwachtingen managen.
 Niet alleen vanuit de onderwerpen van de kern redeneren, ook verder kijken, wat is
nog meer nodig.
 Verbindingen leggen tussen thema’s in de kernen. Bijvoorbeeld: wonen is in elke kern
een hot item en in elke kern loopt men tegen regelgeving aan. Door organiseren van
een thema-avond kunnen de themagroepen ‘wonen’ de ideeën en knelpunten

uitwisselen en kan ook gezamenlijk een vuist gemaakt worden richting bijvoorbeeld
de provincie. Vergunningen/evenementen kan ook een centraal thema zijn.
 Verbindingen leggen tussen themagroepen MD2030 in de kernen, via
buur(t)mannen/-vrouwen. Nog meer van elkaar leren.
 Opzet van de kernavond ook evalueren, en terugkoppelen naar de kern.
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Netwerken: Burgerbegroting
Aan de netwerktafel hebben we van gedachten gewisseld over het thema burgerbegroting.
Onze nieuwe manier van samenwerken, vraagt ook om het verkennen van andere manier
van financieren. De gemeente wil graag samen met inwoners, ondernemers en organisaties
experimenteren met de burgerbegroting. Bij de burgerbegroting mogen inwoners zelf
beslissen waaraan het gemeentelijk budget wordt besteed. Dan gaat het niet alleen om
incidenteel geld, zoals we bij het MAT al gedaan hebben, maar ook om structureel geld in
onze begroting. Zouden we het geld beter aan andere dingen of op een andere manier
kunnen uitgeven?

Reacties op burgerbegroting
 Over het algemeen ervaren de kernen hun huidige werkwijze met agenda als positief.
Verdergaande zeggenschap m.b.t. grootschalige financieringen in de kern wordt op
dit moment niet direct als wenselijk gezien (bijvoorbeeld besluitvorming /
gezamenlijke ondertekening of financiën).
 Niet te veel vragen van de kernen, er wordt al veel gevraagd, het moet wel
behapbaar blijven en dicht bij de inwoners. Als het overzichtelijk en afgebakend blijft,
blijven inwoners eerder gemotiveerd om zich in te zetten.
 Leden dorpsraden/themagroepen zijn geen professionals. Ze kunnen en willen veel,
maar gemeente moet de regie/verantwoordelijkheid houden m.b.t. grootschalige
financieringen t.b.v. de kern. Deze verantwoordelijkheid moet je niet bij vrijwilligers
neerleggen.
 Met zeggenschap over bijvoorbeeld financiële middelen ook de vraag stellen over het
draagvlak / representativiteit, wie bepaalt? Kan ook verdeeldheid oproepen in een
kern = aandachtspunt.
 Op onderdelen/afgebakende onderwerpen geeft een aantal dorpen aan eventueel
wel open te staan voor een burgerbegroting (openbaar groen, evenementen).

