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Plan van aanpak 2010 Ontwikkelen en versterking dorpsoverleggen   
gemeente Beemster 

1. Introductie

Dit plan van aanpak 2010 is een vervolg van de in 2009 gestarte opdracht aan PRIMO nh 1. De 
opdracht omvat het in alle vier kernen van gemeente Beemster ontwikkelen van een zogenoemd 
‘dorpsoverleg’ (of dorpsraad)  dan wel de bestaande dorpsoverleggen te versterken, te beginnen in 
Westbeemster en Noordbeemster. Financiering van de opdracht is geregeld via het budget 
Participatiegelden (onderdeel WEB-gelden). Regiocollege Zaanstreek-Waterland is de officiële 
opdrachtgever voor dit soort cursustrajecten. 

Als belangrijkste rol van dorpsoverleggen ziet de gemeente het stimuleren van sociale samenhang 
en het initiëren en mee uitvoeren van leefbaarheid(projecten) in de eigen dorpskern. Dit sluit aan bij 
de WMO-gedachte, prestatieveld 1. In de gemeenteraad is al het idee van ‘wijkwethouders’ 
genoemd. Contact en samenwerking met dorpsoverleggen in het kader van wijk- of dorpsgericht 
werken past in deze lijn van denken. Samenwerken met dorpsoverleggen is voor gemeente 
Beemster een nieuwe vorm van burgerparticipatie.  

De gemeente laat het initiatief tot instellen van een dorpsraad over aan de inwoners zelf. De 
gemeente wil stimuleren en faciliteren, niet opleggen hoe dorpsoverleggen samengesteld moeten 
worden. De organisatievorm en samenstelling van een dorpsoverleg is mede afhankelijk van de 
sociale structuur van een kern.

Voor alle vier de kernen is op termijn een vorm van bewonersorganisatie gewenst. In 2009 is eerst 
gewerkt in Westbeemster en Noordbeemster. PRIMOnh is in opdracht van gemeente Beemster in 
gesprek te gaan met bewoners over een passende en gewenste vorm (geldt voor Noordbeemster) 
of hoe het bestaande dorpsoverleg versterkt kan worden (geldt voor Westbeemster). Beide 
dorpsoverleggen hebben aangegeven in 2010 ondersteuning nodig te hebben van PRIMOnh. 

Wethouder mevrouw S.M. Ruys – Buskermolen  heeft eind november 2009 aangegeven een kader 
te willen opstellen waarbinnen het contact en samenwerking met dorpsoverleggen is geregeld. In de 
loop van 2010 zal dit kader, na bespreking van een voorstel met de bestaande dorpsoverleggen, 
vastgesteld worden door de raad. 

In 2010 is ook voorzien om in de kernen Zuidoostbeemster en Middenbeemster een verkenning uit 
te voeren naar de behoefte aan een dorpsoverleg in die kernen, passend bij de schaal, de sociale 
structuur en andere karakteristieken.

                                                     
1 Zie: PRIMO nh, Tussenrapportage 2009 van uitvoering opdracht ‘Ontwikkelen en versterken van 
dorpsoverleggen in de gemeente Beemster’, Purmerend, 28 januari 2010. 
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2. Plan van aanpak 2010 

2.1. Doelstelling
In 2010 zal PRIMO nh in overleg met bewonersorganisaties in alle vier de kernen en met gemeente 
Beemster een ontwikkeling- en ondersteuningsaanbod formuleren en uitvoeren. 

2.2. Randvoorwaarden
 Genoemde organisaties en bewoners in de kernen worden door gemeente Beemster 

ingelicht over haar beleid en de afspraken met de gemeenteraad omtrent het traject 
‘versterken en ontwikkelen dorpsoverleggen’.

 De gemeente wijst een ambtenaar aan als aanspreekpunt voor de dorpsoverleggen. Deze 
persoon volgt, faciliteert en ondersteunt de leden vanuit de gemeentelijke 
verantwoordelijkheden. 

 Succesvol uitvoeren van een ondersteuningsaanbod is mee afhankelijk van de 
mogelijkheden en tijd van de vrijwilligers die actief zijn in genoemde dorpsoverleggen. 
Beschikbare ‘vrije’ tijd is een schaars goed.

 Het ondersteuningsaanbod moet open staan voor zowel actieve bestuursleden van de 
dorpsoverleggen (in oprichting) als ook aan vrijwilligers die onder mandaat van een 
dorpsoverleg opereren.    

 Aan elk onderdeel zit een communicatieaspect. Het verdient aanbeveling om in publieke 
media, zoals de Binnendijks, de gemeentelijke website, et cetera aandacht te besteden aan 
het traject zodat iedereen kan kennis nemen van wat er gebeurt.  

 Deelnemers aan deskundigheidsbevordering / cursussen worden door gemeente Beemster 
op de hoogte gebracht van de eis tot tekenen van presentielijsten met gegevens die de 
financier Regiocollege vraagt. 

2.3. Verwachte resultaten 

I. Uitvoering ondersteuning aan dorpsoverleggen Noordbeemster en Westbeemster
Leden en vrijwilligers van beide dorpsoverleggen hebben in 2010 aan de afgesproken scholing of 
andere ondersteunende activiteiten deelgenomen. Deze ondersteuning leidt ertoe dat de 
dorpsoverleggen voldoende zijn toegerust om hun rol als bewonersorganisatie te kunnen spelen. 

II. Verkenning naar behoeften aan dorpsoverleggen in Zuidoostbeemster en Middenbeemster
Via consultatie met sleutelfiguren en een uitnodiging aan verenigingen, organisaties en instellingen 
in beide kernen zal een start gemaakt worden met het onderzoeken van de mogelijkheden voor 
ontwikkelen van dorpsoverleggen. In overleg met gemeente Beemster wordt het startmoment voor 
dit verkenningstraject bepaald. Per dorp bespreken welk aanbod aan scholing of ondersteuning 
passend zal zijn. Deze verkenning leidt idealiter tot voldoende draagvlak voor de oprichting van een 
dorpsoverleg in beide kernen. 

III. Aanzet tot formalisering van de relatie gemeente Beemster en dorpsoverleggen 
In de loop van 2010 zal gemeente Beemster in gesprek gaan met de dorpsoverleggen (i.o.) over 
een kader waarbinnen het contact en samenwerking met dorpsoverleggen is geregeld.  Na 
bespreking van een voorstel met de bestaande dorpsoverleggen, zal het kader vastgesteld worden 
door de raad. 
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3.  Aanpak en planning in 2010  

Activiteit Periode 

Rapportage over de uitvoering van 2009;
en plan van aanpak 2010 bespreken met gemeente Beemster; gemeente maakt het 
te besteden bedrag voor 2010 uiterlijk half februari kenbaar aan PRIMO nh
nb. facturering 2009 is in januari 2010 verstuurd aan Regiocollege, afd. Pleveia. 

28 Januari 2010 
mondeling overleg.
Circa 15 februari: 
omvang cursusopdracht 
is bekend.

Indienen plan van aanpak Plan van aanpak 2010 en financiële begroting 2010 bij 
Regiocollege (budget WEB-gelden); 
Akkoordverklaring door gemeente Beemster aan Regiocollege

Zo spoedig mogelijk na 
half februari 2010

Continuering van uitvoering ondersteuning (cursussen) in de kernen:
- Noordbeemster 
- Westbeemster

Kalenderjaar 2010

Verkenning naar de behoefte aan en de mogelijkheden voor het  opstarten van 
dorpsoverleggen in de kernen 

- Zuidoostbeemster 
- Middenbeemster 

Per dorp sleutelfiguren traceren en gegevens voor een sociale kaart (verenigingen, 
organisaties en instellingen) inventariseren. In overleg met gemeente Beemster een 
open bijeenkomst organiseren ter introductie van het beleid gemeente Beemster 
inzake de oprichting van Dorpsoverleggen.

Vanaf mei 2010

Streven naar: medio juni 
2010

Twee trajecten ‘initiatiefgroep begeleiden’, één in Zuidoostbeemster en één in 
Middenbeemster. Inhoud traject: bespreken welk aanbod aan scholing of 
ondersteuning passend zou kunnen zijn in de betreffende kern. Op basis van deze 
gesprekken rolt er een uitvoeringsplan voor cursussen en aanvullende 
ondersteuning per dorpskern uit. 

Indien mogelijk: vanaf 
eind juni; of zo snel 
mogelijk als betrokkenen 
in de kernen kunnen 
starten. 

Uitvoering cursusaanbod en ondersteuning 2010 in Zuidoostbeemster en 
Middenbeemster

Vanaf oktober 2010

Voortgangsbespreking en tussenevaluaties 2010, ijkpunten:  
- maart/april zal nieuw College van B&W geïnstalleerd zijn;
- vertrek/overdracht taken huidige contactambtenaar naar nieuwe 

contactambtenaar is voorzien in juni/juli?
- Aanwezigheid van initiatiefgroepen voor Dorpsoverleggen in alle 

vier dorpskernen, in oktober. 

Minimaal 3 overleg-
momenten; 

Rapportage werkzaamheden 2010 en financiële verantwoording Medio december 2010

Evaluatie uitvoering opdracht 2010 met gemeente Beemster Januari 2011

Activiteit Periode
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