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Inleiding
In deze raadsmededeling reageren wij op het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie
'Duimen voor de dorpen' van 17 maart 2020.
Kern van de boodschap
Wij zijn erg blij met de hoofdconclusies van het onderzoek dat de leefbaarheid in de Voorster dorpen goed is, dat de ruimtelijke en sociale kwaliteit hoger is dan het landelijk gemiddelde en dat ook
de vitaliteit hoog is. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie herkennen en omarmen wij,
in het bijzonder het verder ontwikkelen van de samenwerking met de dorpen vanuit het besef dat
ieder dorp uniek is en zijn eigen aandachts- en ontwikkelvelden kent. Dit vraagt om uitstekende
communicatie en samenwerking met de verschillende dorpscontactpersonen en belangenverenigingen, om flexibiliteit in aanpak en maatwerk in beleidsontwikkeling en –uitvoering.
Nadere toelichting
Wij zien de resultaten van het onderzoek van de Rekenkamercommissie als een extra fundament
onder de visie, doelen en acties van ons programma Voorst onder de Loep. Wij zetten in op het
verder verstevigen van de samenwerkingsrelaties met de dorpen en het maatschappelijk netwerk.
Met een tweejaarlijks Dorpenplatform, het netwerk met Mens en Welzijn rondom vrijwilligersorganisaties en de prettige afstemming met de dorpscontactpersonen ligt er een stevige basis. De
contacten verlopen plezierig en daar bouwen we graag op verder.
Dorpsbelangenorganisaties die samen met de inwoners van hun dorp een dorpsvisie willen samenstellen kunnen rekenen op onze samenwerking en ondersteuning. De uitvoering van hieruit
voorkomende acties pakken we graag planmatig aan met jaarplannen per dorp. We zijn daarnaast
flexibel bij het ondersteunen van inwoners met initiatieven voor hun leefomgeving. Daarmee wordt
invulling gegeven aan het uitgangspunt dat elk dorp zijn eigen aandachts-aspecten, voorkeuren en
ontwikkelkansen heeft.
Ons digitale dorpsplein Kijk in de Kernen vormt een prima basis voor de communicatie, samenwerking en voor het uitwisselen van ideeën en initiatieven, en zullen wij verder uitbouwen. Voor
Twello onderzoeken wij of het instellen van contactpersonen op wijkniveau een toegevoegde
waarde heeft. Deze en andere acties zullen wij uitwerken in het Meerjarenbeleidsplan sociaal domein 2020-2023 dat wij u in september zullen aanbieden.

Het college van burgemeester en wethouders.
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