
 
Workshop 9. Gemeenten, dorpen en dorpsraden,(Hoe) werken jullie samen ?  
 

Gespreksleiding: Renske Keur, adviseur dorpsraden bij Dorpswerk Noord-Holland.  

E-mail: adviseur@dorpswerknh.nl  

Gemeente Waterland ; vernieuwd convenant gemeentebestuur en kernraden gebaseerd op representativiteit met 

een eigen ambitie. Meedenken op thema’s verkeer – groen – bouwplannen en via tijdige onderlinge informatie 

uitwisseling. Ook ruimte voor actiegroepen. 2 jaarlijks gezamenlijke schouw in de openbare ruimte, dorpse 

knelpunten en verbeterpunten. Waarderingssubsidie van 550 euro per jaar. Contact en communicatie met het 

gemeentelijk apparaat: via roulerende ambtenaren, om zo medewerkers breder oog en oor te verschaffen voor 

bewonersbelangen en -ideeën. 

Dorpsraden en gemeente Edam-Volendam. Per eind augustus 2022 is een nieuw convenant van kracht, 

vergelijkbaar met afspraken met voorheen gemeente Zeevang. Er is een Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg: 

GDO; 7 wekelijks overleg van zeven dorpsraden en één wijkraad + vaste portefeuillehouder kernen + ambtenaren. 

Gesprek over gezamenlijke issues, zoals (knelpunten) verkeer in de lintdorpen, leefbaarheid, glasvezel buitengebied, 

Natura2000 thema’s, afvalcontainers, voorzieningen. Waarderingssubsidie per dorpsraad: 1250 euro per jaar. 

Gemeente Alkmaar stad en 15 landelijk gelegen dorpskernen, Koedijk, Schermer, Graft-DeRijp. Gemeente Alkmaar: 

100.000 inwoners met meer budget en mogelijkheden. 5000 euro subsidie per dorpsraad / bewonersorganisatie per 

jaar. Via gebiedsconsulenten regelmatig contact met dorpsraden, contactcommissies en kernraden. 1 x per jaar 

schouw en bezoek gebiedsconsulenten gemeente Alkmaar met wethouder verantwoordelijk voor bewoner 

participatie. 

Gemeente Koggenland werkt met gebiedsregisseur als aanspreekpunt en een coördinator dorps- en kernraden. 

Algemene leidraad participatie is de projectenkalender van de gemeente Koggenland. In 2021 is Dorpsraad Spierdijk 

opgericht. In 2022 Dorpsraad Hensbroek-Wogmeer.  

Dorp Nes aan de Amstel heeft een gekozen Dorpsraad – verkiezing kandidaten 1 x per 4 jaar. Dit is een formeel 

adviesorgaan van/voor gemeente Amstelveen. Verankerd in de regelgeving voor adviesorganen van de gemeente. 

Dorpsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan gemeente- bestuur en/of gemeentelijk apparaat. 

Gemeente Opmeer met dorpsraden in Aartswoud, Hoogwoud, Spanbroek-Opmeer (SO). Dorpsraad SO heeft met 

begeleiding van een adviseur Dorpswerk (Cees Kooy) een Leefbaarheidsplan SO gemaakt. Verder: initiatief vanuit 

gemeentebestuur (burgemeester) voor rondetafelgesprek over contact en samenwerking dorpsraden en gemeente. 

Communicatie dorpsraden en gemeentelijke organisatie: Griffie ondersteunt, borging van correcte routing 

onderwerpen. Tip: Dorpswerk kan met dorpsraden en bewonersorganisaties om tafel met het Kernenspel: Wat voor 

dorpsraad willen jullie zijn? Informatie bij Renske Keur. 

Gemeente Schagen, telt twaalf dorpsraden. Er is regelmatig een gemeenschappelijk overleg van alle dorpsraden met 

de gemeentelijke organisatie.  

Naast contact met dorpsraden, gemeente Schagen vindt contact met de grote diversiteit aan inwoners (stadje 

Schagen en het landelijk gebied, dorpen) belangrijk. Instrument citizenlab al enige jaren in gebruik, dit is een 

combinatie van verschillende digitale participatietools. Bekijk: https://samen.schagen.nl/nl-NL/     en  

Participatieplatform van Gemeente Schagen | CitizenLab.  
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