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Geacht college,

Samenwerking dorpsraden - gemeente

Voorstel
Voorgesteld wordt het visiedocument Samenwerking dorpsraden - gemeente in Borsele vast 
te stellen.

Voorgeschiedenis
Op 3 april 2017 heeft er een bijeenkomst plaats gevonden tussen uw college en de besturen 
van de dorpsraden in Borsele. In deze bijeenkomst is onder meer aan de orde geweest dat 
de samenwerking tussen dorpsraden - gemeente en dorpsraden onderling aan vernieuwing 
toe zijn. Verder zijn de eerste aanzetten hiertoe gegeven en is besloten dat er in overleg 
tussen een afvaardiging van de dorpsraden en de gemeente een nieuw 
samenwerkingsdocument wordt opgesteld.

Argumenten
Bovenstaande heeft recent geleid tot de bij dit advies gevoegd visiedocument Samenwerking 
dorpsraden - gemeente in Borsele. Naast de aanleiding hiertoe wordt onder andere 
aandacht besteed aan de samenwerking tussen dorpsraden onderling en de samenwerking 
dorpsraden - gemeente. Structureel overleg tussen de dorpswethouder en de burgemeester 
met de dorpsraden vindt separaat van elkaar jaarlijks plaats. Verder zal in het 2e kwartaal 
van elk jaar een bijeenkomst tussen uw college en de gezamenlijke dorpsraden worden 
gehouden.
Voorts wordt voorgesteld dit document toe te zenden aan de gemeenteraad en vervolgens 
deze via het presidium of via de werkgroep bestuurlijke vernieuwing in januari 2018 te 
vragen welke rol zij hierin willen spelen.

(Juridische) consequenties
Geen, betreffende visie treedt in de plaats van voorgaande afspraken.
Borging van de afspraken moet intern nog nader worden geregeld door het aanwijzen van 
een verantwoordelijk ambtenaar. Verder zal dit visiedocument worden besproken in het 
overleg leidinggevenden.

Financiën
N.v.t.

Uitvoering/planning
Op 16 januari 2018 vindt er een gezamenlijke bijeenkomst dorpsraden - b&w Borsele 
plaats, waarbij het de bedoeling is deze visie gezamenlijk vast te stellen.

Communicatie
In overleg met dorpsraden zal na de bijeenkomst van 16 januari 2018 de pers worden 
geïnformeerd.

Besluit
Stemt in met visiedocument Samenwerking dorpsraden - gemeente in Borsele. 
Visiedocument toezenden aan de gemeenteraad.
Rol gemeenteraad in dit proces nagaan via presidium of werkgroep bestuurlijke vernieuwing

Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.

Bijlage(n)

Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n):



Samenwerking dorpsraden - gemeente in Borsele

Inleiding

Gemeente, dorpsraden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, burgerinitiatieven, 
verenigingen en actieve inwoners, hebben ten aanzien van hun leefomgeving een 
gemeenschappelijk doel; het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de leefbaarheid 
en de vitaliteit van dorpen. Hierin staan de bewoners centraal; het gaat om hun welbevinden.

De samenleving is de laatste járen sterk veranderd. Hiermee zijn ook de verhoudingen 
tussen het bestuur en haar burgers veranderd. Trends in deze veranderingen zijn:

Een terugtredende overheid op tal van terreinen.
Een steeds verdergaande globalisering, digitalisering en internetgebruik 
De opkomst van burger- en overheidsparticipatie.

(mee)besiissen 

coproduceren 

adviseren 

raadplegen 

informeren

SECTOR

De ontwikkeling, waarbij de ‘verzorgingsstaat’ schoksgewijs plaats maakt voor een 
samenleving van ‘zelf- en samendoen’ en co-creatie, lijkt op tal van terreinen voorlopig 
onomkeerbaar. Burgers zijn nu veel mondiger, hoger opgeleid en zelfredzamer dan vroeger. 
Burgerinitiatieven worden steeds professioneler opgezet en zijn juist een toonbeeld van de 
nieuwe vitaliteit. Omdat burgers meedoen, participeren, lid worden, meebeslissen, etc. wordt 
de sociale cohesie (op het platteland) juist weer groter.
Ook gemeenten spelen hierop in. Bij de ontwikkeling van nieuw beleid, bijvoorbeeld op het 
gebied van zorg, dorpsontwikkeling, energievoorziening en mobiliteit wordt bewust en gericht 
de samenwerking van en met burgers gezocht. Denk in Borsele bijvoorbeeld aan Zorgzaam 
Borsele, Duurzaam Diekendamme en Borsele 2030. De rol van de gemeente is hierbij 
veranderd van ontwikkelaar naar regisseur en facilitator.

Leefbaarheid en vitaliteit zijn gezamenlijke belangen van gemeente en dorpsraden. Er valt 
veel te winnen bij een goede samenwerking. De inzet van de nieuwe dialoog tussen 
gemeenten en dorpsraden én dorpsraden onderling moet gericht zijn op:
Het verbeteren van de onderlinge samenwerking om de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen 
in Borsele te vergroten.
Hierin spelen open communicatie, onderling vertrouwen en wederzijds respect een cruciale 
rol.



Samenwerking dorpsraden - gemeente

WAAROM 
MOEILIJK DOEN

ALS
HET SAMEN KAN

In het samenspel van genoemde partijen heeft elke partij zijn eigen specifieke rol en 
verantwoordelijkheden. De gemeenschappelijke doelen zijn het best te bereiken als er 
sprake is van een goede samenwerking. Die samenwerking is gediend met erkenning van de 
wederzijdse verantwoordelijkheden en mogelijkheden, wederzijdse waardering en vooral een 
open communicatie.
In het verleden is de samenwerking veelal positief verlopen. Echter er zijn zowel vanuit de 
zijde van de dorpsraden als de gemeente zaken te benoemen waarbij de samenwerking niet 
optimaal is verlopen. Partijen hebben hieruit lering getrokken. Gevoelige kwesties zullen in 
het vervolg vroegtijdig tussen partijen worden besproken.
Dorpsraden en gemeente informeren elkaar in een zo vroeg mogelijk stadium op een actieve 
wijze en houden elkaar op de hoogte bij beoogde initiatieven in of vanuit een kern. Het is 
praktisch onmogelijk hiervoor een lijst van samenwerkingszaken op te stellen. De 
wederzijdse opgaaf tot het uitwisselen van informatie heeft onder andere betrekking op de 
totstandkoming van, de uitvoering, en evaluatie van beleid, projecten en in het oog 
springende zaken. Deze globale omschrijving dient als leidraad voor de samenwerking. Deze 
treedt in de plaats van eerdere overlegafspraken.

Over het in kaart brengen van mogelijkheden (kansen en belemmeringen) die de 
samenwerking kunnen verbeteren en versterken maken de vertegenwoordigers van de 
dorpsraden en de gemeente nadere werkafspraken. Hiervoor moet een geschikte 
(werk)vorm worden gekozen.



Samenwerking van dorpsraden onderling
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Er mag ook wat verwacht worden van een intensievere samenwerking tussen de dorpsraden 
onderling. Met name als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en projecten 
kunnen dorpen van elkaar leren en elkaar inspireren. Denk aan succesvolle projecten die 
door andere dorpen ‘gekopieerd’ kunnen worden.

Ook zijn er initiatieven en projecten waarin dorpen en dorpsraden in projectgroepen samen 
kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijk project voor (elektrische) 
dorpsdeelauto’s en het aanvragen van een gezamenlijk Europese subsidie daarvoor, de 
ontwikkeling van collectieve energieprojecten of het verbinden van dorpsommetjes.

Hiernaast zijn er uiteraard kansen en bedreigingen die dorp overstijgend zijn. Met name voor 
de ruimtelijke ontwikkeling zal de nieuwe Omgevingswet steeds meer bepalend worden. 
Initiatiefnemers van nieuwe ontwikkelingen moeten hierbij draagvlak in de omgeving creëren.

Bij het versterken van de onderlinge samenwerking van dorpen en dorpsraden kan de 
gemeente faciliterend, maar ook als partner optreden.

Op welke wijze verlopen de onderlinge contacten?

De dorpsraad communiceert via haar secretariaat.
De gemeente communiceert via de dorpswethouder. Hiernaast vindt onderlinge 
communicatie bij projecten plaats via de portefeuillehouder, via de ambtelijk trekker of via de 
medewerker communicatie.



Op welke wijze vindt er structureel overleg plaats?
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Twee keer per jaar vindt er een structureel overleg plaats tussen de gemeente en elke 
dorpsraad. Eenmaal wordt dit gesprek gevoerd met de dorpswethouder en eenmaal wordt dit 
gesprek gevoerd met de burgemeester. Indien nodig vindt er tussentijds overleg plaats. De 
agenda’s worden tijdig en in onderling overleg opgesteld.
Bij behoefte kunnen voorafgaand aan de vergadering locaties worden bezocht.

In het 2e kwartaal van elk jaar vindt een overleg plaats tussen het college van burgemeester 
en wethouders en de gezamenlijke dorpsraden. De te bespreken onderwerpen worden 
voorafgaande aan deze bijeenkomst in gezamenlijk overleg bepaald door een 
vertegenwoordiging van de dorpsraden (te bepalen door de dorpsraden) en het college van 
burgemeester en wethouders. De raadsleden van de gemeente Borsele worden uitgenodigd 
voor dit overleg.



Corsanummer Naam van de bijlage
Visiedocument Samenwerking dorpsraden - gemeentę

Met vriendelijke groet, 
Ruimtelijke Ontwikkeling, 
Jack Jansen


