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In 2011 is het traject afgerond om te komen tot dorpsraden in de gemeente Beemster. Tot eind 
2010 werd dit traject begeleid door PRIMO nh. Na opheffing van PRIMO nh is het traject 
voortgezet door twee zelfstandig adviseurs: de heer J. Kegel en de heer L. Overman. 
Op 6 januari 2011 heeft het college van B&W besloten gebruikt te maken van de offerte van 
genoemde adviseurs.  
 
Samenvatting 
 
Het beoogde resultaat van de begeleiding was dat alle vier de kernen een bestuur hebben en 
dat er een convenant is getekend. Dit resultaat is voor het grootste deel gehaald. 
Noordbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster hebben sinds 31 mei een dorpsraad. In 
Noordbeemster en Zuidoostbeemster gaat het om oprichtingsbesturen. In Westbeemster betreft 
het een zittend bestuur. De dorpsraden zijn stichtingen met gelijkluidende statuten. De drie 
dorpsraden hebben een convenant getekend met de gemeente.  
Helaas bleek in de Middenbeemster dat het draagvlak onder de bevolking om een dorpsraad op 
te richten te gering was. Daarop is besloten in Middenbeemster te ondersteuning te staken.   
 
Verslag per kern 
 
Westbeemster 
In Westbeemster bestaat al ruim twaalf jaar een dorpsoverleg. Met de komst van dorpsraden in 
de andere kernen van de gemeente bestond de behoefte om de statuten te wijzigen. Daarin zijn 
de leden van het bestuur begeleid.  
Om de inwoners van Westbeemster meer bekend te maken met de activiteiten van het bestuur 
en de mogelijkheid te bieden om inwoner hun wensen, ideeën en vragen kenbaar te maken is 
het bestuur geholpen bij het organiseren van een jaarvergadering, mede naar aanleiding van 
het 12 1/2 jarig bestaan van het dorpsoverleg. Mede dankzij deze avond zijn twaalf 
wensen/ideeën naar voren gebracht over de toekomst van Westbeemster. 
In de statuten is vastgelegd dat twee maal per jaar een openbare bijeenkomst zal worden 
gerealiseerd. Verder is begeleiding gegeven aan het bespreken van het concept-convenant. 
Noordbeemster 
In Noordbeemster was men al aan het nadenken over een dorpsraad. De initiatiefgroep vormde 
een soort bestuur in oprichting, maar wilde pas overgaan tot een officiële oprichting als er 
voldoende draagvlak zou zijn in het dorp. In dat proces is de initiatiefgroep begeleid. Met 
succes. 
Er is een behoefte-onderzoek naar speelruimte uitgevoerd. Onderzocht wordt welke locaties in 
aanmerking zouden kunnen komen voor een trapveldje/ontmoetingsplek (ook voor ouderen). 
De gemeente heeft toegezegd mee te helpen bij de realisatie van plannen. 
Er is nog steeds grote oppositie tegen het tankstation naast de school. 
De dorpsraad wordt betrokken bij de ontwikkeling van de reconstructie van de Provinciale 
Oosthuizerweg. 
Verder is begeleiding gegeven aan het bespreken van het concept-convenant 



 
Zuidoostbeemster 
In Zuidoostbeemster is in 2010 een initiatiefgroep ontstaan. De wens van de gemeente was dat 
Zuidoostbeemster voor de zomer van 2011 een bestuur zou formeren en een contactpersoon 
voor de gemeente is aangewezen. 
Er is begeleiding geven bij de oriëntatie op een rechtsvorm. Uiteindelijk heeft men voor een 
stichting gekozen. Verder is advies gegeven over de manier van vergaderen van dorpsraden 
(frequentie, agenda ed.) Tenslotte is begeleiding gegeven aan het bespreken van het concept-
convenant 
 
Middenbeemster 
In Middenbeemster is in 2010 eveneens een initiatiefgroep ontstaan. Ook hier was de wens van 
de gemeente dat voor de zomer van 2011 een bestuur zou zijn geformeerd en een 
contactpersoon voor de gemeente zou zijn aangewezen. 
Dit is niet gelukt. Er is geen vaste groep ontstaan van initiatiefnemers. Bovendien werd door 
inwoners regelmatig gewezen op de centrale ligging van Middenbeemster. Hier zijn alle 
voorzieningen inclusief het gemeentehuis, aanwezig. Er is een ad-hoc werkgroep, die 
momenteel een slapend bestaan leidt. Via een contactpersoon is het mogelijk om die 
werkgroep weer leven in te blazen, als daar aanleiding voor is. 
 
Gezamenlijk 
Verder was het de bedoeling dat de eenmaal opgerichte dorpsraden een convenant met de 
gemeente afsluiten. In drie kernen zijn de dorpsraden i.o hierin begeleid. Concept convenanten 
zijn besproken, van commentaar of aanvullingen voorzien. De aspirant-bestuursleden van de 
dorpsraden hebben (juridisch) advies gekregen over de betekenis van een convenant.  
 Op 31 mei zijn de statuten vastgesteld van drie dorpsraden: Noordbeemster, Westbeemster en 
Zuidoostbeemster. Bovendien zijn de convenanten ondertekend. 
Tenslotte was het voornemen dat de dorpsraden gezamenlijk een website openen. Op dit punt 
zijn adviezen verstrekt. Op dit moment is een website in aanbouw. 
 
 
Financiën   
Tussentijds is door de gemeente en het Regio College toestemming verleend om de begroting 
aan te passen. Dit had te maken met het herschikken van het aantal bijeenkomsten over de vier 
kernen. Toen bleek dat het in Middenbeemster niet zo vlotte is voorgesteld de aandacht meer te 
richten op de drie kernen waar het wel goed ging. Zie aangepaste begroting in bijlage 1. 
Inmiddels zijn de kosten van bijna alle bijeenkomsten gedeclareerd en betaald door het Regio 
College. Als ook de laatste twee bijeenkomsten zijn betaald ( 6 september in Noordbeemster en 
14 september in Zuidoostbeemster) blijft er nog een klein bedrag openstaan. 
Begroot voor Middenbeemster  4 uur a  €85 =  €340   ( btw €64,60)                €404,60  
Verder staat op de begroting een post van € 400,- voor activiteitenkosten geraamd. De 
adviseurs hebben geen activiteitenkosten in rekening gebracht. Het verrekenen van de kosten 
voor de zaalhuur en de consumpties is buiten de adviseurs gedaan.  
 
Bijlage 1    Aangepaste begroting 
Bijlage 2    Overzicht cursussen    



 

Bijlage 1     Aangepaste Begroting Aangepaste Begroting Aangepaste Begroting Aangepaste Begroting     
Westbeemster 
3 bijeenkomsten 
3 x 4 uur (incl voorbereiding en reistijd)       12 uur               
Noordbeemster 
5 bijeenkomsten 
5 x 4 uur (incl voorbereiding en reistijd)      20 uur 
Middenbeemster 
3 bijeenkomsten  
Er zijn er 2 gehouden, mogelijkheid 
voor 1 bijeenkomst in najaar  
open houden  
3 x 4 uur (incl voorbereiding en reistijd)      12 uur 
Zuidoostbeemster 
5 bijeenkomsten 
5 x 4 uur (incl voorbereiding en reistijd)      20 uur 
1 Gezamenlijke bijeenkomst 3 dorpsraden 
(oprichting stichtingen met notaris) 
6 uur (incl voorbereiding en reistijd)             6 uur 
                                                           -------------------- 
subtotaal uren                                             70 uur à 85 uur =  5.950,- 
activiteitenkosten                                                                           400,- 
                                                                                                      --------- 
                                                                                                      6.350,- 
btw 19%                                                                                       1.206,- 
 

Totaal                                                                                      7.556,- 



    

Bijlage 2       Overzicht cursussen  
 

NOORDBEEMSTER 
Begroot:      5 bijeenkomsten 
Gehouden:  5 bijeenkomsten 
Dorpsraad  Datum Docent Gedeclareerd 
Noordbeemster 25 januari  De hr. J. Kegel 4 uur 
Noordbeemster 15 maart  De hr. J. Kegel 4 uur 
Noordbeemster 17 mei  De hr. L. Overman 4 uur 
Noordbeemster 23 mei De hr. J. Kegel 4 uur 
Noordbeemster 6 september De hr. J. Kegel 4 uur 
 
 
ZUIDOOSTBEEMSTER 
Begroot:      5 bijeenkomsten 
Gehouden:  5 bijeenkomsten 
Dorpsraad Datum Docent Gedeclareerd 
Zuidoostbeemster 28 februari De hr. J. Kegel 

De hr. L. Overman 
4 uur 

Zuidoostbeemster 4 april De hr. L. Overman 4 uur 
Zuidoostbeemster 23 mei De hr. L. Overman 4 uur 
Zuidoostbeemster 20 juni De hr. L. Overman 4 uur 
Zuidoostbeemster 14 september De hr. L. Overman 4 uur 
 
 
MIDDENBEEMSTER 
Begroot:      3 bijeenkomsten 
Gehouden:  2 bijeenkomsten 
Open:          1 bijeenkomst in najaar, als er aanleiding voor is. 
  
Dorpsraad Datum Docent Gedeclareerd 
Middenbeemster 7 maart De hr. J. Kegel  

De hr. L. Overman 
4 uur 
 

Middenbeemster 11 april De hr. L. Overman 4 uur 
Middenbeemster Nog open   
 
 
WESTBEEMSTER 
Begroot:      3 bijeenkomsten 
Gehouden:  3 bijeenkomsten 
 
Dorpsraad  Datum Docent Gedeclareerd 
Westbeemster 16 januari De hr. J. Kegel  4 uur 
Westbeemster 2 maart De hr. J. Kegel 4 uur 
Westbeemster 6 juli De hr. J. Kegel 4 uur 
 
 
GEZAMENLIJKE BIJEENKOMST 
Begroot:    1 bijeenkomst 
Gepland:    1 bijeenkomst 
 
Gezamenlijke 
dorpsraden 

Datum Docent Gedeclareerd 

Westbeemster, 
Noordbeemster 
en 
Zuidoostbeemster 

31 mei De hr. J. Kegel  
De hr. L. Overman 
 

3 uur 
3 uur 

 


