Takendiscussie: de rol van de gemeente
wijkverenigingen
Dorpen en wijken zijn bereid om
na te denken over welke taken ze
belangrijk vinden en mogelijk
zelf met hun buren kunnen uitvoeren. Dit is niet nieuw. In onze
dorpen en wijken zijn al jaren
bewoners zelf actief. Zij voeren
taken of onderdelen daarvan uit

met inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties
centraal. De gemeente Oldambt
streeft hierbij naar actief burgerschap. Dit kan er voor zorgen
dat dorpen, die allen weer heel
verschillend zijn, goed in staat
zijn om zelf initiatief te nemen
en vitaliteit in hun dorp te krijgen

“Als we willen dat bewoners zich meer gaan
gedragen als eigenaren van de problemen
en de oplossingen, dan moeten ze daar wel
de ruimte voor krijgen.”
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Wat is de rol van de gemeente Oldambt in de huidige samenleving?
Welke taken wil of moet de gemeente zelf uitvoeren? En welke
taken laat de gemeente over aan anderen? Welke ruimte geeft de
gemeente aan de dorpen en wijken? En welke ruimte is er voor
initiatieven die in de samenleving ontstaan? Dat zijn de vragen
waar het om gaat als we het hebben over de takendiscussie en de
rol van de gemeente. Op maandag 20 juni is er een raadsvergadering gepland en staan deze vragen centraal.

“Veur mekoar, mitmekoar
Een aantal mensen uit Westerlee heeft het
initiatief genomen om in samenwerking met
de Stichting Welzijn Oldambt een informeel
netwerk op te zetten van mensen die willen
omzien naar elkaar. Wij proberen vraag en
aanbod met elkaar in contact te brengen en
werken nauw samen met lokale en professionele (hulp)instanties. Meer informatie over
ons initiatief vindt u onder “Het initiatief”.
Bron: www.veur-mekoar.nl”
De takendiscussie is geen bezuinigingsdiscussie. Het gaat
om een wezenlijk andere rol van
de lokale overheid in de dorpen
en w ijken. In diverse media
wordt gesproken van de participatiesamenleving. Hoe kunnen actieve burgers een rol spelen in het leefbaar houden van

dorpen en wijken?
De takendiscussie is geen nieuw
onderwerp. Uit gesprekken met
dorpen en wijken in 2013 en verschillende thema-avonden in
2015 is al veel input gekomen
van onze inwoners.

Opbrengst van de gesprekken
met de dorps- en

of sturen de uitvoering aan.

of te houden.

De gesprekken vonden meestal
plaats in combinaties van dorpen en wijken die vlakbij elkaar
liggen. Dit vanuit de gedachte
dat dorpen en wijken ook voorzieningen k unnen delen en
dat dorpen en wijken elkaar
ook wat gunnen. De dorps- en
wijkverenigingen maakten in
de gesprekken wel een aantal
kanttekeningen:
• De gemeente moet meer openstaan voor initiatieven van burgers;
• E r is (ambtelijke) ondersteuning en medewerking nodig
en behoefte aan meedenken;
• E r dient budget beschikbaar
te zijn;
• Hoe om te gaan met inschakeling van de achterban, vrijwilligers, mensen met uitkering,andere organisaties en
verenigingen in dorp/wijk;
• De gemeente moet afspraken
nakomen (afspraken schriftelijk vastleggen);
• Waarborgen continuïteit en
kwaliteit bij overname (langjarige afspraken gewenst met
name ook op financieel gebied).

Opbrengst van de themaavonden:

Zowel in het Coalitieakkoord
als in de huidige woonvisie staat
samenwerking en verbinding

Thema: ‘loslaten (en overlaten)
van taken van de gemeentelijke
overheid’:
• A ls dorp/wijk die verantwoordelijkheid aan kan, kunnen zaken worden los- en overgelaten.
Dit heeft onder andere te maken met de beschikbaarheid
van het aantal vrijwilligers.
• Rekening houden met de verschillen in dorpen en wijken.
Diversiteit van dorpen en wijken is belangrijk.
• E r moet sprake zijn van een
minimum (vangnet). Daarbij
een koppeling aanbrengen wat
niet kan en wat wel wenselijk is;
• Ook de gemeente moet flexibel
zijn: tijdig faciliteren.
• Communicatie is en blijft belangrijk.
Thema: ‘clustering; is dat een
mogelijkheid om voorzieningen
in stand te houden?’
• Niet altijd, men wil toch activiteiten in eigen dorp behouden.
• Cohesie in dorp is leidend.
• E lk dorp of elke wijk moet een
dorps- of buurthuis hebben,
om bijvoorbeeld zaken als dit te
kunnen bespreken of om sociale activiteiten te organiseren.

“Meer overlaten aan dorpen en wijken betekent een cultuuromslag die gekenmerkt
wordt door meer openheid, een meer externe oriëntatie en meer samenwerking; de
gemeente krijgt een meer
faciliterende en stimulerende rol.’’
De vraag is of dat per definitie
een dorps- of buurthuis moet
zijn.
• B re e d dor pen- en w ijken
overleg is een goed instrument om zaken met elkaar af
te stemmen.
• D oor fusie van vier scholen
in Midwolda en Oost wold,
groeien dorpen toch automatisch naar elkaar, ondernemen
steeds meer in gezamenlijkheid. Wordt in Oostwold en
Midwolda als positief ervaren.
• Begin eerst eens, in overleg met
dorpen en wijken, om te komen
tot clustering van accommodaties en kijk wat dit vervolgens op gang brengt (voorbeeld Midwolda/Oostwold).
Gemeente heeft hierin een
faciliterende rol.

Wat is te verwachten op
20 juni in het kader van de
takendiscussie?

Wat vindt de gemeente belangrijk en welke ruimte krijgen dorpen en wijken om zelf invulling
te geven aan de leefbaarheid?

Inzet van social media

Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 20 juni zal er in
de periode eind mei/begin juni
via Facebook aandacht worden
besteed aan de takendiscussie

Meer informatie

Meer informatie over de opbrengsten van de thema-avonden en alle andere documenten
in het kader van de takendiscussie zijn te vinden op onze website www.gemeente-oldambt.nl/
takendiscussie.

De link naar de speciale Facebookpagina is daar ook binnenkort te vinden en dan kunt
u via facebook ook reageren op
de stellingen.

Op 20 juni za l het naar verwachting met name gaan over
de (nieuwe) rol van de gemeente.
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