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De stichting Werkorganisatie VKK-FDG is een 
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Geachte raadsleden en leden van het college van B & W, 
 
De kerntaak van de Federatie Dorpshuizen Gelderland en de Vereniging Kleine Kernen is het 
ondersteunen  van vrijwilligers in dorpen en wijken die concreet werken aan de leefbaarheid en de 
gemeenschapszin. Wij zetten ons breed in  voor alle bewonersinitiatieven in de provincie Gelderland, 
maar ook voor u als overheid omdat u steeds meer met deze initiatieven te maken zult krijgen. Wij 
adviseren u in deze brief graag over de mogelijkheden om bewonersinitiatieven te faciliteren en 
informeren u daarbij over onze rol als provinciale ondersteuningsorganisatie. Drie zaken hebben ons 
recentelijk geïnspireerd en we willen dit graag met u delen.  
 
Inspiratiebron 1: De conferentie ‘Over leven en welzijn; Op de drempel van transitie’ 
Op 22 november 2013 hield de provincie Gelderland een conferentie met als titel  
‘Over leven en welzijn; Op de drempel van transitie’. Hier is uitgebreid  gesproken over 
burgerinitiatieven in het kader van de vier decentralisaties: 
Transitie Jeugdzorg, Van AWBZ naar Wmo, Passend Onderwijs en de Participatiewet. Er werd 
vastgesteld  dat samenwerking tussen bewoners, overheid en maatschappelijke organisaties  
essentieel is bij deze decentralisaties. De basis ligt in vertrouwen, enthousiasme, openheid en 
nieuwsgierigheid naar elkaar. Bovendien werd er gesteld dat oplossingen niet door één partij 
gevonden kunnen worden.  
 
Voorstel 1: Een ‘loket’ voor bewonersinitiatieven 
Maak voor elke bewoner duidelijk waar hij of zij moet zijn met een plan. Wanneer voorzieningen 
dreigen weg te vallen, worden er vaak creatieve oplossingen bedacht. Het stimuleren van deze 
mogelijk waardevolle oplossingen kan de leefbaarheid waarborgen. We stellen ons voor dat er een 
contactambtenaar is die initiatiefnemers kan helpen met advies en het aanreiken van contacten. Zo 
kan een idee verder komen! In de praktijk zou het voor bewoners even makkelijk moeten zijn om in 
het gemeentehuis een nieuw paspoort aan te vragen, als om hun plan te bespreken met de 
contactambtenaar. We denken hierbij aan laagdrempelige digitale en persoonlijke bereikbaarheid.  
 
Voorstel 2: Kennis behouden 
Waar gehakt wordt vallen spaanders. Met grote financiële druk moet u zoeken naar een manier om te 
kunnen voorzien in extra zorg, ondersteuning, dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen die 
op u af komt. Er vindt bijvoorbeeld een selectieprocedure plaats waarbij maatschappelijke organisaties 
met elkaar concurreren om de vraag in te vullen. Echter, met dit selectieproces gaat kennis en 
expertise verloren.  
Wanneer u in plaats van te selecteren, maatschappelijke organisaties de opdracht geeft om samen 
een plan te maken om zorg, ondersteuning, dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen 
binnen het beschikbare budget te realiseren, doet u juist een beroep op ieders afzonderlijke 
kwaliteiten.  

 
Inspiratiebron 2: het rapport ‘Terugtreden is vooruitzien’ 
In het rapport ’Terugtreden is vooruitzien’ adviseert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 
(RMO) dat ruimte laten aan maatschappelijk initiatief betekent dat de overheid ruimte moet laten voor 
zelforganisatie én zeggenschap. In dit rapport stelt de raad dat:  

Aan de raadsleden en de colleges van B&W  van alle gemeenten in de provincie Gelderland 
cc. Gedeputeerde Staten en leden Provinciale Staten van de Provincie Gelderland, 
leden Regiocommissies in Gelderland, provinciale instellingen 
 
Zevenaar, 20 januari 2014 

Betreft: Vier voorstellen om ruimte te geven aan bewonersinitiatieven bij de transities  



 

 
 
Wij staan achter het hierboven geschetste advies van de RMO. Echter, bij de organisatie van meer 
zeggenschap en eigen verantwoordelijkheid komt er ook veel op bewoners af. Vrijwilligers die al jaren 
actief zijn in dorpen en wijken geven aan dat ondersteuning noodzakelijk is.  
 
Inspiratiebron 3: Leefbaarheid & Gemeenschapsvoorzieningen 
In het kader van het programma Leefbaarheid & Gemeenschapsvoorzieningen van de provincie 
Gelderland is de functie Dorpscontactpersoon geïntroduceerd. De dorpscontactpersoon is een actieve 
vrijwilliger in de gemeenschap die voor minimaal 8 uur per week salaris ontvangt voor zijn of haar 
werkzaamheden. Deze persoon kan mensen stimuleren om initiatief te nemen en kan helpen bij het 
opzetten van het initiatief. Hij of zij neemt het initiatief niet over, maar coördineert, verbindt en zorgt 
dat mensen enthousiast blijven. Dit betreft initiatieven op het gebied van voorzieningen, welzijn, zorg, 
bewegen etc.  
 
Voorstel 3: Maak het mogelijk dat dorpen een dorpscontactpersoon krijgen 
Onze ervaring is dat deze functie, mits uitgevoerd door een actieve vrijwilliger uit de eigen 
gemeenschap (buurt, dorp of wijk), de kwaliteit van leven, de vitaliteit en de gemeenschapszin in een 
kern tegen geringe kosten enorm versterkt omdat hij of zij bewonersinitiatief stimuleert.  
Op jaarbasis kost een dorpscontactpersoon ongeveer € 10.000,- (bruto salariskosten). Als zowel de 
bewoners, zorgverzekeraars, gemeenten en provincie meefinancieren is het mogelijk om goed vorm 
en inhoud te geven aan de uitvoering van de transities. Deze kleine investering levert veel op door de 
integrale aanpak. 
De dorpscontactpersonen ondersteunen wij, zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen en leren van 
elkaar. Ook voeren wij –indien gewenst- de formele werkgeversrol uit. 
 
Wij verzoeken u om tijdens de komende coalitie-onderhandelingen, die gehouden worden na de 
gemeenteraadsverkiezingen, ruim baan te geven aan burgerinitiatieven en de in deze brief genoemde 
tips mee te nemen in deze onderhandelingen. Wij geven u graag het idee mee om in elke 
gemeenschap het aanstellen van een dorpscontactpersoon te faciliteren.  
 
Overheidsparticipatie 
De transities, het stimuleren van bewonersinitiatieven en loslaten zijn thema’s waarmee u steeds meer 
te maken krijgt. Wij delen u bij deze mee dat de VKK-FDG met ondersteuning van het ministerie van 
BZK in opdracht van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) de Verdiepingsslag 
Overheidsparticipatie heeft ontwikkeld met modules voor raad, college en ambtenaren.  
 
Voorstel 4: Neem deel aan deze verdiepingsslag  
Deze wordt in de eigen gemeente uitgevoerd en bestaat uit twee bijeenkomsten met huiswerk tussen 
de bijeenkomsten. Meer informatie hierover staat op onze website: www.vkkfdg.nl/VO.html  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
W.H. Waalderbos, voorzitter 

“De overheid – en politici in het bijzonder– kan weliswaar behoeften van mensen articuleren, maar de valkuil is dat 
ze de organisatie van voorzieningen van de samenleving overneemt. 
De organisatie en toedeling van publieke voorzieningen vragen ook niet noodzakelijkerwijs democratische 
legitimatie via de weg van politieke representatie en verzorgingsstaat, ook de samenleving zelf kan die 
democratische legitimatie bieden. Dat betekent dat de overheid een fors gedeelte van haar zeggenschap zal 
moeten loslaten.  
Door toepassing van de principes van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid in aanspraken van burgers op publieke 
voorzieningen is de verzorgingsstaat gevangen in een gelijkheidsfuik: elke vorm van verschil in het aanbod van 
publieke voorzieningen is in de grond problematisch als iedere burger in gelijke mate recht heeft op dezelfde 
voorzieningen.  
De Raad stelt daarom voor om de zorgplicht van de overheid minder eenduidig te verbinden 
met de principes van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Daar waar de overheid meer ruimte wil bieden aan 
maatschappelijk initiatief dient de zorgplicht van de verzorgingsstaat zich niet verder uit te strekken dan ‘zorgen 
dat’.” 

http://www.vkkfdg.nl/VO.html

