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C O N C E P T 

Tussenrapportage uitvoering opdracht
‘Ontwikkelen en versterken van dorpsoverleggen in de gemeente Beemster’
periode augustus 2009 – 18 januari 2010

Tussen Gemeente Beemster en PRIMO nh is een overeenkomst afgesloten dd. 13 augustus 2009. 
In het plan van aanpak staat vermeld:  “PRIMOnh zal in overleg met bewonersorganisaties in alle 
vier kernen en met gemeente Beemster een ondersteuningsaanbod formuleren en uitvoeren.” 
(pagina 3 plan van aanpak.)

In de periode september – december 2009 is de uitvoering van deze opdracht gestart in twee 
kernen en met de volgende organisaties: Dorpsoverleg Westbeemster en initiatiefgroep 
‘Dorpsoverleg Noordbeemster in oprichting’. Hieronder volgt verslag van uitgevoerde 
werkzaamheden, tevens resultaten (paragraaf 1) en aanbevelingen voor het vervolg (paragraaf 2). 

1. Uitgevoerde werkzaamheden 

1.1. Contact en overleg met gemeente Beemster
Op 24 september 2009 is het concrete werkplan (horende bij offerte 20090107) met het Hoofd 
Welzijn de heer B. Widdershoven besproken. Gemeente Beemster heeft in een introductiebrief d.d. 
15 september 2009 naar de twee groepen de bedoelingen vanuit de gemeente met dit traject 
uiteengezet en de rol van PRIMO nh toegelicht. 

Op 25 november 2009 is een voortgangsgesprek gevoerd met de heer B. Widdershoven. In dit 
gesprek kwam de wens van de gemeenteraad naar voren voor het formuleren van een kader  
waarbinnen de dorpsoverleggen in Beemster opereren. PRIMOnh heeft aangegeven dat in het plan 
van aanpak horende bij de offerte al advies gegeven is over onderwerpen waaruit de gemeente kan 
putten bij het opstellen van zo’n kader (zie bijlage 2 bij de overeenkomst van 13 augustus 2009). 

Verder heeft de gemeente in ditzelfde overleg aangegeven dat beide dorpsoverleggen voorstellen 
met kostenraming kunnen aandragen voor activiteiten die de leefbaarheid in beide kernen 
bevorderen en die in 2011 uitgevoerd zullen worden. Deze voorstellen moeten uiterlijk half februari 
2010 bij gemeente Beemster aangeleverd zijn. PRIMOnh heeft deze vraag aan beide 
dorpsoverleggen doorgespeeld. 

1.2. Uitvoering en voortgang in Noordbeemster
Er is een kennismakingsgesprek gevoerd op 29 september 2009 met de initiatiefneemster van de 
Dorpsraad Noordbeemster i.o., mevrouw C. v.d. Berg, directeur Basisschool de Bonte Klaver. 

Korte samenvatting van het besprokene: 
De afname van het aantal leerlingen  en de toenemende vergrijzing van de inwoners zorgen 
voor een onevenwichtige samenstelling van de bevolking. Het is in het belang van de 
school, en in het algemeen de leefbaarheid van het dorp om voldoende aanwas te 
verwerven. Inwoners van Noordbeemster willen geen (grootschalige) uitbreiding van het 
dorp. ‘Uitbreiding, hoe en wat’ is een belangrijk onderwerp. Het onderzoek in het kader van 
het ‘dorpsontwikkelingsplan Noordbeemster’ en de bijeenkomsten rondom de uitslagen zijn 
zeer op prijs gesteld. Spontaan hebben zich een aantal inwoners opgegeven een bijdrage te 
willen leveren  aan de uitwerking van de aandachtvelden die in het Visierapport staan 
beschreven. 

Mevr. v.d. Berg stelt het zeer op prijs om samen met PRIMOnh een eerste bijeenkomst te 
organiseren voor het stimuleren van een ‘Dorpsoverleg in oprichting’. Het is haar uitdrukkelijke 
bedoeling om in deze fase niet de trekker te zijn, maar wel deel te nemen aan de eerste overleggen 
vanuit haar functie als directeur van basisschool de Bonte Klaver.
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Er zijn inmiddels drie bijeenkomsten geweest: op 4 november 2009, 14 december 2009 en 18 
januari 2010. Deze avonden hebben het karakter van deskundigheidsbevordering. Er is per avond 
een kort verslag gemaakt ten behoeve van de groep zelf. 

Thema’s die aan de orde zijn geweest (in een notendop): 
4 November: rol en taak van een dorpsraad;  organisatie van een dorpsraad, welke 

rechtspersoon, samenstelling dagelijks bestuur, vergaderingen, belang van notulen 
(verslagen), communicatie met de achterban, voorbereiding in werkgroepjes, 
taakverdelingen,  enz. Er waren zeven personen aanwezig. 

14 December: contact en overleg met de gemeente; naamgeving Dorpsraad of Dorpsoverleg; 
voorbeeldstatuten bestaande dorpsraden; eerste brainstorm inventarisatie 
leefbaarheidsthema’s Noordbeemster in het kader van de begroting 2011. Er waren zeven 
personen aanwezig. 

18 Januari:  er waren dit keer tien personen aanwezig. Tweede brainstorm thema’s
Noordbeemster; structurering van het dorpsoverleg i.o.; vergaderfrequentie, taakverdeling, 
rechtspersoon; inzage in voorbeeldconvenanten; peiling onder aanwezigen voor een 
bestuursfunctie. De groep stuurt zelf een brief naar College van B&W met informatie over de 
stand van zaken en de meest actuele wensen voor het dorp, uit te voeren in 2011. 

De begeleiding en deskundigheidsbevordering door PRIMOnh stelt de initiatiefgroep zeer op prijs. 
De leden hebben aangegeven ongeveer een jaar nodig te hebben als initiatiefgroep om te komen tot 
de formele oprichting van een Dorpsoverleg (of dorpsraad, de naam is punt van overleg). Voorlopig 
hebben vijf personen aangegeven in een oprichtingsbestuur zitting te willen nemen. Zeven andere 
personen mogen ingeschakeld worden op een onderwerp. 

Dorpsoverleg Noordbeemster i.o. wil graag met gemeente Beemster in gesprek over een voorstel 
waarin gemeente aangeeft hoe zij het contact en samenwerking tussen dorpsoverleg en gemeente 
wil vormgeven. In elk geval is een vast aanspreekpunt binnen de gemeente belangrijk. Een persoon 
die hen kan helpen met de uitwerking van concrete thema’s (voor zover de gemeente daar een rol in 
heeft) of hen kan doorgeleiden naar de juiste persoon binnen het gemeentelijk apparaat. Voor de 
verdere inhoud van het kader wacht zij het initiatief vande gemeente voor een gesprek hierover af. 

1.2. Uitvoering en voortgang in Westbeemster
Er is op 29 september een kennismakingsgesprek gevoerd met de voorzitter van Dorpsoverleg 
Westbeemster, de heer N.G. van Baar. En op 2 november en 30 november volgde een telefonisch 
overleg. 

Korte samenvatting: 
Het Dorpsoverleg functioneert volgens de voorzitter naar wens. Het bestuur telt 9 leden en 
deze komen alle geledingen. Het bestuur komt regelmatig bijeen en mede dankzij het traject 
dorpsontwikkelingsplan zijn er volop gesprekspunten. Zie verderop. Het initiatief van 
gemeente om de oprichting van dorpsoverleggen te stimuleren juicht Westbeemster toe. 
De bestuursleden hebben het allemaal druk en om efficiënt met de tijd om te gaan, wordt de 
deskundigheidsbevordering door PRIMOnh gekoppeld aan een bestuursvergadering. 

Er is één bijeenkomst geweest op 25 november en de volgende staat gepland voor 2 februari 2010. 

Thema’s die aan de orde zijn geweest op 25 november (in een notendop): 
Er is grote behoefte om met College van B&W of een vaste contactambtenaar 
van gedachten te wisselen over een aantal zaken die al langer spelen. Er moet een 
oplossing komen voor de invulling van het Parochiehuis. Het bestemmingsplan moet
gewijzigd worden om een goede verbinding te krijgen met de parkeerplaats. Om in de 
woonbehoefte te voorzien, zou een agrarisch bedrijf dat nu gevestigd is in de kern 
toestemming moeten krijgen om het bedrijf te verplaatsen naar buiten de kern. Daardoor 
komt er een mogelijkheid om op het huidige perceel woningen te realiseren. Dorpsoverleg 
Beemster wil een enquête organiseren om goede voorstellen (met draagvlak!) voor de 
invulling van het vrijkomende perceel boven tafel te krijgen. Een onderwerp dat alle 
dorpskernen aangaat is een mogelijke toekomstige fusie van gemeente Beemster met 
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andere(n). Dorpsoverleg Westbeemster zou hierover graag een raadgevend referendum in 
de Gemeente willen houden. 

Eind november is in een telefonisch overleg met de voorzitter door PRIMO nh de vraag van 
gemeente Beemster doorgespeeld om voorstellen voor activiteiten 2011 plus kostenraming in  te 
dienen bij het College van B&W vóór half februari. Een bijeenkomst met bestuur en PRIMOnh is 
gepland voor 2 februari 2010. 

Dorpsoverleg Westbeemster geeft aan de ondersteuning en de klankbordfunctie vanuit PRIMOnh 
zeer te waarderen. Leden van het bestuur hebben najaar 2009 ook deelgenomen aan twee andere 
activiteiten door PRIMO nh georganiseerd (25 november ‘Communiceren kun je leren’; en 9 
december ‘Bewoners maken het dorp’). Beide bijeenkomsten hadden het karakter van 
deskundigheidsbevordering voor leden van dorpsraden. 

2. Continuering van ontwikkelen en versterken dorpsoverleggen Westbeemster en 
Noordbeemster in 2010

Aanbevelingen
 Beide dorpsoverleggen geven aan de ondersteuning door PRIMOnh te zien als waardevolle 

deskundigheidsbevordering. Continuering in 2010 is gewenst, en wederom op de practische 
en efficiënte manier waarop in 2009 is gewerkt. Concreet betekent dit het koppelen van de 
cursusavonden aan de bestuursvergaderingen.  

 Beide dorpsoverleggen waarderen het initiatief van gemeente Beemster tot het stimuleren 
van dorpsoverleggen in de kernen. Er is in beide kernen de wens om met de gemeente in 
gesprek te gaan hoe het contact en de samenwerking tussen dorpsoverleg en gemeente 
formeel geregeld gaat worden. PRIMOnh beveelt aan dat (een vertegenwoordiger van) het 
College van B&W het initiatief neemt voor zo’n verkennend gesprek. En het gesprek in de 
kern zelf plaats te laten vinden (niet op het gemeentehuis). 

 Het is ook een optie om beide dorpsoverleggen gezamenlijk voor genoemd gesprek te 
vragen. Het voordeel hiervan is dat er uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen beide 
dorpsoverleggen plaatsvindt. De wens is al door Dorpsoverleg Westbeemster geuit. 

 Gemeente Beemster kan voor het (door de gemeenteraad) gewenste kader voor contact en 
samenwerking met de dorpsoverleggen / dorpsraden putten uit:  

o Haar eigen formuleringen in de brief van 15 september 2009 gericht aan de 
dorpsoverleggen. 

o De aanbevelingen door PRIMOnh geformuleerd in het adviesnota Versterken dorps-
en wijkraden d.d. 24 april 2009 (uitgebracht advies voor programma De Verbinding). 

o De aangedragen punten over verwachte rol en taken gemeente (onder andere het
aanwijzen van een vaste contactpersoon) door de dorpsoverleggen.

o Aangeleverde voorbeeldconvenanten (onder andere gemeente Zeevang, Zijpe). 

 Voor continuering van de begeleidingsrol van PRIMOnh in 2010 een plan van aanpak en 
financiële begroting te accorderen en voor goedkeuring in te dienen bij Regiocollege 
Zaanstreek-Waterland (afdeling Plaveia). PRIMOnh zal een concept plan van aanpak 
indienen voor het gesprek op 28 januari 2010. Daarbij komt ook de vraag aan de orde op 
welke termijn gemeente Beemster in de kernen Zuidoostbeemster en Middenbeemster aan 
de slag wil met het ontwikkelen van dorpsoverleggen. 

Purmerend, 25 januari 2010
PRIMO nh / Anita Blijdorp, projectleider.
E: ablijdorp@primo-nh.nl   
Mobiel: 06 330 399 84. 


