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Amendement Coördinator Dorpsgericht werken
De raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 14 november 2013 ter
behandeling van raadsbesluit nummer 2013-104 inzake de Programmabegroting 2014 - 2017
Constaterende:
Dat het college voorstelt het budget voor dorpsgericht werken met de betrekking tot de
dorpsraden af te romen, zijnde een bezuiniging van C15.700,Dat er door de raad een totaalbudget beschikbaar is gesteld.
Dat het college daarbij de afweging heeft gemaakt, om voor een deel van het geld een
coördinator aan te stellen.
Dat volgens het college door een effectieve manier van werken blijkt dat de formatie
bijgesteld zou kunnen worden.
Dat uit navraag bij de dorpsraden is gebleken dat het proces van oprichting van nieuwe
raden nog niet is voltooid en dat er niet voldoende faciliteiten beschikbaar zijn voor
zowel de oude als nieuwe dorpsraden.
Overwegende:
Dat doordat de oprichting van verschillende dorpsraden reeds nog niet is voltooid er
behoefte zal zijn aan een coördinator dorpsgericht werken.
De coördinator van belang is voor de oprichting en behoud van dorpsraden binnen onze
gemeente ergo de participatie van onze burgers binnen de gemeente.
Dat door deze afroming voorbij zal worden gegaan aan het doel van het budget wat
door de raad beschikbaar is gesteld voor de dorpsraden.
Dat participatie zeer belangrijk is binnen onze gemeente en dorpsraden.
Vrijwilligers moeten worden ondersteund in onze gemeente.
Besluitende:
Dat het behoud van de coördinator dorpsgericht werken essentieel is voor een
succesvol proces van oprichting van de dorpsraden.
Dat de raad alle mogelijkheden wil bieden aan de dorpsraden om opgericht te worden
en vervolgens succesvol te kunnen werken.
Besluit:
Om aan besluitpunten 1 en 4 toe te voegen:
Waarbij de bezuiniging op de coördinator dorpsgericht werken, zijnde punt drieënzestig
uit de notitie 'Andere tijd, andere gemeente, niet zal worden doorgevoerd.
en gaat over tot de orde van de dag.

Namens het CDA Nieuwkoop
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