
Spelregels voor participatie dorpsraden in de gemeente Nieuwkoop  

Overweging die tot spelregels hebben geleid 

De spelregels voor participatie dorpsraden omvatten basisafspraken om de samenwerking tussen 

gemeente en alle dorpsraden te ondersteunen. Met de dorpsraden die dat willen kan de gemeente 

aanvullende afspraken maken. Ook kan zij aangeven welke afspraken uit de spelregels nu nog 

moeilijk te realiseren zijn. De dorpsraden en de gemeente kijken samen hoe toegewerkt kan worden 

naar een situatie waarin de spelregels goed uitgevoerd kunnen worden.  

Context  

In het kader van dorpsgericht werken en van de nota burgerparticipatie willen gemeente en 

belangengroepen, in het bijzonder dorpsraden, wederzijdse afspraken over de betrokkenheid bij de 

voorbereidingen van beleids- en uitvoerings- en beheerplannen concretiseren. De gemeente geeft 

dorpsraden een beperkte financiële ondersteuning.  

Doel  

Bevordering van de kwaliteit van de besluitvorming door het betrekken van burgers, maatschappelijke 

instellingen, bedrijven etc. bij totstandkoming en uitvoering van beleid. Vanwege de diversiteit van de 

dorpskernen worden organisaties zoals dorpsraden nadrukkelijk betrokken bij zaken die ingrijpen op 

de directe leefomgeving.  

Deelnemers aan het convenant:  

• dorpsraden;  

• het college van burgemeester en wethouders.  

Onder een dorpsraad wordt verstaan: een instelling met een verenigingsvorm en een democratische 

legitimatie, die zich in haar doelstellingen (mede) richt op het bevorderen van (1) de intermediaire 

functie tussen inwoners van het werkgebied (de dorpskern) en het gemeentebestuur en (2) de 

belangenbehartiging vanuit het werkgebied richting het gemeentebestuur. Deze rol is bedoeld binnen 

de strekking van het participatiebeleid en het dorpsgericht werken. De vereniging van 

dorpskernbewoners moet zich erin herkennen.  

De ondertekenaars van het convenant maken in elk geval de volgende afspraken:  

De dorpsraad:  

1. is vrij om gevraagd en ongevraagd advies te geven en voorstellen te doen op zaken die 

ingrijpen in de leefomgeving van het werkgebied van de dorpsraad;  

2. communiceert actief met zijn achterban;  

3. heeft een goed functionerende bestuur- en organisatiestructuur om de intermediaire functie en 

belangenbehartiging uit te kunnen voeren;  

4. heeft ten behoeve van de gemeente een contactpersoon;  

5. bouwt een bepaalde representativiteit met zijn achterban op;  

6. nodigt minimaal eenmaal per jaar de bewoners van zijn dorpskern uit voor een raadpleging 

en/of informatieavond en vaker wanneer de intermediaire functie daarom vraagt; 2  

7. neemt waar mogelijk en indien zinvol deel aan inspraak en interactieve werkvormen om de 

algemene belangen van de inwoners te behartigen;  

8. geeft advies, consulteert, participeert en fungeert als klankbord.  

De gemeente:  

1. zet zich in dorpsraden en andere belanghebbenden zo vroeg mogelijk te betrekken bij de 

voorbereiding van beleids-, uitvoerings - en beheerplannen die specifiek direct betrekking 

hebben op het werkgebied (dorpskern) van de dorpsraden;  

2. bepaalt per voorbereiding van een beleids- of uitvoeringsbesluit dat specifiek betrekking heeft 

op de dorpskern welke vorm van participatie wenselijk is, en streeft ernaar de inbreng van de 

dorpsraden tenminste te behandelen als een advies;  

3. koppelt hoe met het advies wordt omgegaan altijd met reden omkleed terug aan de 

betreffende dorpsraad;  



4. betrekt de dorpsraad zo vroeg mogelijk bij het gemeentelijk beleid, zodat er nog ruimte is een 

advies in te brengen;  

5. streeft ernaar een reactietermijn van 6 weken te geven, afhankelijk van de samenwerking in 

het voortraject, omdat het van belang is dat de vrijwilligers die de dorpsraden bemensen 

voldoende tijd hebben om te reageren; deze 6 weken is een termijn van orde, waar in 

wederzijds overleg van kan worden afgeweken;  

6. legt aan het eind van het traject het verloop van het participatietraject zo vast, dat het voor 

betrokkenen, zoals (de achterban van) de dorpsraad, inzichtelijk wordt hoe het 

participatieproces doorlopen is en wat het resultaat is;  

7. zet zich in burgers directer verantwoordelijk te laten zijn voor hun woon- en leefomgeving.  

8. verzorgt financiële ondersteuning door middel van een startsubsidie voor de vereniging van € 

500,-- en een jaarlijkse bijdrage van € 500,-- voor onder andere administratieve kosten.  

9. faciliteert de dorpsraad desgewenst door de dorpsraad gebruik te laten maken van 

WijzijnNieuwkoop.nl en van de gemeentelijke website  

10. geeft als volgt invulling aan het beleid dorpsgericht werken:  

a. aanstelling van een contactpersoon in de vorm van een coördinator dorpsgericht werken 

voor de dorpsraad namens de gemeente en vice versa;  

b. de coördinator dorpsgericht werken heeft een stimulerende, ondersteunende en 

adviserende taak. Hij volgt de ontwikkelingen binnen de eigen organisatie en brengt de 

eventuele rol die de dorpsraad kan hebben onder de aandacht van de betreffende 

vakambtenaar.  

c. de coördinator dorpsgericht werken heeft ambtelijk overleg met de dorpsraad. Hij krijgt 

desgewenst een uitnodiging van de dorpsraad voor het bijwonen van zijn 

bestuursvergaderingen. Verder is hij via alle gebruikelijke communicatiemogelijkheden te 

raadplegen.  

d. in beginsel eenmaal per jaar overleg van de wethouder dorpsgericht werken met de 

dorpsraad, waarbij op bestuurlijk niveau een jaar wordt geëvalueerd en 

gespreksmomenten afspreken naar behoefte (maatwerk).  

e. op uitnodiging van desbetreffende dorpsraad het bijwonen van de Algemene 

Ledenvergadering door de wethouder dorpsgericht werken en de coördinator dorpsgericht 

werken.  

f. het samenstellen van de uitvoeringsprogramma’s (jaarplanning) die voortvloeien uit het 

dorpsplan, de afdelingsplannen van de gemeente en actuele zaken.. Jaarlijks worden over 

de uitvoering van een aantal onderwerpen afspraken gemaakt met de dorpsraad; per 

onderwerp wordt bekeken wat het probleem is, wat de oplossing is, wie 3 er wat mee gaat 

doen, wanneer het klaar is en de beoordeling en evaluatie van het resultaat;  

g. de dorpsraad wordt zo vroeg mogelijk bij plannen op uitvoeringsniveau in werkgebied 

betrokken;  

h. de mogelijkheid voor de dorpsraad om met voorstellen te komen op uitvoeringsniveau in 

het werkgebied, deze voorstellen zullen als zwaarwegend advies behandeld worden. 

Afspraken over deze rol van de dorpsraad worden vooraf per project met de dorpsraad 

gemaakt  

i. in overleg met de dorpsraad de verspreiding van specifieke dorpsgerichte en andere 

dorpsinformatie via de website van de gemeente, Nieuwkoop Nieuws of een lokale krant.  

j. naast de algemene afspraken in deze spelregels kunnen ook aanvullende afspraken per 

dorpskern worden gemaakt. Dat wordt dan vastgelegd in een aanvullend document dat 

als bijlage bij dit convenant zal worden gevoegd. 


