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Aan de Raad, 
De dorpsraden in onze gemeente, evenals de Stichting Leefbaarheid De Heen maken deel uit van wat 
genoemd kan worden de participatieve democratie en worden door velen, zo ook door ons college gezien 
als vorm van burgerparticipatie. Zij vormen, anders dan bijvoorbeeld uw gemeenteraad en de te 
onderscheiden politieke partijen en groeperingen, geen onderdeel van de representatieve democratie. De 
meerwaarde van dorpsraden zoals wij die kennen, is de inbreng vanuit het specifieke dorpsbelang, die 
gebaseerd is op de kennis van het dorp en de betrokkenheid bij het dorp van de individuele leden. De 
geworteldheid in het dorp en de contacten met dorpsbewoners, ondernemers en organisaties in het dorp 
zijn van wezenlijk belang voor het functioneren van de dorpsraden ca. 

In de gespreken die wij, naar aanleiding van de vragen van het CDA en Steenbergen Anders, gesteld 
tijdens de algemene beschouwingen van 8 november 2012, in het afgelopen jaar hebben gevoerd met 
alle dorpsraden en met Leefbaarheid De Heen, is ons gebleken dat deze raden allen de dialoog zoeken 
met de bewoners, organisaties en - zij het in mindere mate - met de ondernemers in het eigen dorp. Dat 
doen zij ieder op eigen wijze maar veelal in de vorm van openbare bestuursvergaderingen, het houden 
van thema-avonden of inspraakavonden over relevantie onderwerpen en door het verstrekken van 
informatie via eigen dorpsorganen of websites. Duidelijk is dat het lidmaatschap van dorpsraden open 
staat voor iedere dorpsbewoner die via dergelijke organisaties wil bijdragen aan het dorpsbelang. 
Waardering bestaat voor de eigen initiatieven van dorpsraden en het op eigen kracht realiseren van 
voorzieningen die men van belang acht voor het dorp. Niet alleen bij de dorpsbewoners, maar juist ook bij 
ons college. Zo zijn er al meerdere speelvoorzieningen gerealiseerd voor de jeugd. Maar ook aan oudere 
dorpsbewoners wordt gedacht, bijvoorbeeld door het realiseren van visvlonders of jeu-de-boule-banen. 
Somtijds treden dorpsraden ook op als actiegroepen. Men richt zich dan tegen de komst van ongewenste 
(agrarische) bedrijfsvormen of tegen de verslechtering van het openbaar vervoer, of juist de verbetering 
van de lokale infrastructuur. Op al deze facetten zijn dorpsraden in de afgelopen jaren goede 
gesprekspartners gebleken van ons college in totaliteit of, en dat in steeds meer toenemende mate, voor 
de door ons college ingestelde individuele kernwethouders. 

Wij hebben alle dorpsraden specifiek de vraag voorgelegd of men niet een sterkere positie kan innemen, 
indien men rechtstreeks gekozen zou worden door de dorpsbewoners. Alle dorpsraden menen dat 
daarvan geen sprake is. Te meer omdat men vreest dat bij het uitschrijven van verkiezingen - net als bij 
de gemeenteraadsverkiezingen - het opkomstpercentage teleurstellend laag zal zijn dat men - uitsluitend 
op basis van het feit dat men rechtstreeks is gekozen - nauwelijks nog kan stellen dat men te allen tijde 
'de mening' van het gehele dorp vertolkt of anderszins representatief is voor de gehele dorpsbevolking. 



Geen van de dorpsraden streeft ernaar onderdeel te worden van de representatieve democratie en zien 
daarin uitsluitend een positie voor de lokale politieke partijen en groeperingen, uitmondend in de 
vierjaarlijks te kiezen gemeenteraad. Men is er niet op uit om op de stoel van de lokale politiek te gaan 
zitten. Wat niet weg neemt dat men grote waardering heeft voor de - zij het nog financieel bescheiden -
ruimte die men sinds enkele jaren heeft om met behulp van een gemeentelijk budget (het zogenaamde 
onttrekkingsrecht) aanvullende voorzieningen voor het dorp te realiseren. Ook de mogelijkheid die hen is 
geboden te participeren bij de totstandkoming van dorpsontwikkelingsplannen en de daarbij behorende 
leefbaarheidsagenda, wordt door dorpsraden waardevol geacht. 

Te uwer informatie geldt nog dat blijkens de notitie Dorps- en wijkraden in Nederland, opgesteld in 
opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door het bureau Necker S 
Van Naem in meer dan 80o7o van de dorps- en wijkraden in Nederland sprake is van stichtingen 
of verenigingen die hun eigen leden benoemen. 
Uit die zelfde notitie blijkt dat er in ons land over het algemeen genomen een positief oordeel is over de 
toegevoegde waarde van dorpsraden. Ze vormen een wezenlijke schakel tussen gemeentebestuur en 
inwoners. Ze doen dienst als door het gemeentebestuur zeer gewaardeerde oren en ogen. De 
bestuurders van de dorps- en wijkraden komen 'tot in de haarvaten van de samenleving' en beiden 
daardoor een zeer precies inzicht in wensen en problemen op dorpsniveau, aldus de notitie.. Wij delen 
die mening. 
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