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Geachte mevrouw Meelissen,
Hierbíj onNangt u de getekende offerte, die ík op 4 oktober 2007 digrtaal van u heb ontvangen, en de
begroting en het bevestigingsblad die ik op 2 oktober 2007 al per post van u had ontvangen.
Hopende op een constructieve samenwerking, wens ik u succes bij het uitvoeren van de methode
Dorpsplanplus Hoonhorst.
Met vriendelijke groet,
N. Lamers
Beleidsmedewerker gebiedsgerichte projecten/recreatie en toerisme
8urgemeester van Bruggenplein 1
Pos2bus 35, 7720 AA Dalfsen
T (0529) 48 83 88
F (0529) 48 82 22
E gemeente~dalfsen.nl
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Offerte Dorpsplanplus Hoonhorst
Projectnummer LG 1503
Offertenummer 2007.21
U heeft als gemeente Dalfsen aan het consortium Dorpsplanplus gevraagd in de kern
Hoonhorst een integraal dorpsplan te ontwikkelen en uit te voeren volgens de aanpak
Dorpsplanplus.
Achtergrond
Vijf Overijsselse organisaties die werkzaam zijn op het platteland, hebben hun kennis
gebundeld en samen de aanpak `integrale dorpsplannen' ontwikkeld. Die aanpak heet
Dorpsplanplus en voldoet aan de eisen die de provincie Overijssel stelt aan
dorpsontwikkelingsplannen en de daanroor beschikbaar gestelde prestatiesubsidie. De
meerwaarde van integrale dorpsplannen schuilt in de samenwerking tussen de organisaties:
Variya, Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen, Landschap Overijssel, Stimuland en Het
Oversticht. Zij bieden met deze aanpak dorpen de mogelijkheid om met Dorpsplanplus de
fysiekruimtelijke, sociale en economische wensen van het dorp in één keer op de agenda te
zetten en uit te voeren. En zodoende efficiënt, integraal en uitvoeringsgericht de dorpen te
ondersteunen bij het realiseren van hun ideeën.
Kenmerken
De aanpak van Dorpsplanplus is uitvoeringsgericht, haalbaar, realistisch en integraal
opgesteld. Bewoners uit het dorp stellen de agenda op, prioriteren en spelen een grote rol bij
de realisatie van het uitvoeringsplan. Er is € 10.000 startgeld beschikbaar voor het dorp voor
directe uitvoering. De gemeente wordt altijd in het traject betrokken en is de aanvrager van
het Dorpsplanplus.
Aanpak
Dorpsplanplus omvat het opstellen van een 'dorpsagenda' met een uítvoeringsplan in de
vorm van projecten, alsmede begeleiding van de realisatie gedurende vier jaar.
Het consortium heeft een programmamanager aangesteld: mw. mr. H.A.J. Meelissen. Zij
coördineert de verschillende Dorpsplanplus-initiatieven in de provincie en voert
intakegesprekken met de gemeente.
Het consortium heeft ook een lokettunctionaris aangesteld: mw. J.N. de Vries. Zij voert
intakegesprekken met vertegenwoordigers van het plaatselijk belang. Daarnaast beschikt het
consortium over een pool van projectleiders, die een dorpsagenda met uitvoeringsplan
opstellen en de realisatie ervan begeleiden.
Mw. Meelissen stuurt de projectleiders en de lokeffunctionaris aan.
Het maken van de agenda met het uitvoeringsplan doen wij in een aantal stappen.
1. Voortraject
Op datum 11 juni 2007 heeft uw wethouder mw. D. Laarman en uw ambtenaar dhr. B. Spies
met dhr. Vermeij van het plaatselijk belang Hoonhorst een overleg gevoerd met mw.
Meelissen en mw. de Vries. Vervolgens heeff mw. de Vries op 7 augustus een intakegesprek
gehad met vertegenwoordigers van het plaatselijk belang Hoonhorst.
Voor Hoonhorst is niet eerder een dorpsplan gemaakt.
Er is met u afgesproken dat:
· het Dorpsplanplus-traject in oktober 2007 start;
· namens de gemeente is mw. N. Lamers aangewezen als contactpersoon;
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namens het plaatselijk belang is dhr. B. Vermeij aangewezen als
contactpersoon;
de programmamanager heeff mw. drs. G.M. van Altena als projectleider en
mw, drs. M.H. Groot Koerkamp als co-projectleider aangewezen.
Deze offerte gaat over de inzet van het consortium in de stappen na het voortraject; het
opstellen van de dorpsagenda en het uitvoeringsplan, het tekenen van een convenant en het
uitvoeren van de plannen.
2. Opstellen dorpsagenda
De dorpsagenda geeft een overzicht van de wensen en behoeften van bewoners. De
wensen zijn geprioriteerd.
Het maken van een dorpsagenda is kort en intensief traject, waarbij op een snelle manier
(binnen twee maanden) veel gegevens uit het dorp worden gehaald.
Bij het opstellen van de dorpsagenda werkt de projectleider samen met een collega (een co-
projectleider) vanuit het consortium. Wij hanteren één vast tarief voor zowel projectleider als
co-projectleider; het zijn gelijkwaardige functies en zij kunnen elkaar venrangen. Dit om de
continuïteit van het traject te waarborgen en kennis en ervaring zo effectief mogelijk in te
zetten.
De dorpsagenda kent verschillende bronnen en wordt in een aantal stappen opgesteld:
· Gegevens uit het dorp. Samen met het plaatselijk belang of een groep
initiatiefnemers wordt een dorpstafel georganiseerd. Deelnemers aan de dorpstafel
zijn vertegenwoordigers (maximaal 2D) uit het dorp. Doel is het boven tafel halen van
de wensen en behoeften in het dorp. De aanpak is geïnspireerd op de methodiek
World Café. Vanuit een basisvraag worden bewoners uitgedaagd om vanuit
verschillende invalshoeken en levensfases over de toekomst van hun dorp na te
denken. De deelnemers aan de dorpstafel worden - met hulp van bewoners en
gemeente - zo geselecteerd, dat het een goede afspiegeling is van de bewoners in
het dorp.
Beleidsverkenning: verkenning van de meest belangrijke thema's en knelpunten die
bewoners en gemeente hebben aangegeven. Wij gaan in gesprek met een aantal
ambtenaren en maken een beleidsanalyse. De inzet van de contactpersoon van de
gemeente is belangrijk; voor een goede beleidsverkenning draagt de contactpersoon
zelf actief bij aan het verzamelen en beschikbaar stellen van informatie. Het gaat om
een verkenning van relevant beleid van gemeente, provincie en rijk.
· Basisonderzoek demografische gegevens. Wij brengen de belangrijkste
demografische gegevens in kaart:
o inwonertal en groei van de bevolking;
o leeftijdsopbouw;
o nationaliteiten;
o woningvoorraad;
o werkgelegenheid-economischeontwikkeling;
o werkloosheid.
De resultaten van de dorpstafel, beleidsverkenning en onderzoek demografische gegevens
zijn een concept-dorpsagenda. Deze wordt teruggekoppeld aan de deelnemers van de
dorpstafelgesprekken.
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3. Prioritering en uitvoeringsplan
Wanneer de deelnemers aan de dorpstafelgesprekken hun reactie hebben gegeven, wordt
de conceptagenda teruggekoppeld aan alle bewoners in het dorp. Wij organiseren een
inloopavond waanroor het hele dorp wordt uitgenodigd en gevraagd mee te denken. Ook is
er de mogelijkheid op andere manieren (bellen, mailen) te reageren. Tijdens deze avond
kijken we samen met het dorp naar haalbare en realiseerbare wensen en worden er door de
bewoners prioriteiten aangegeven. De projectleider heeft nu voldoende gegevens voor het
maken van een concept-uitvoeringsplan.
In het uitvoeringsplan koppelt de projectleider de wensen vanuit het dorp aan concrete
uitvoeringsprojecten. Wij kunnen een groot aantal uitvoeringsprojecten aanbieden. Ook
kunnen wij nieuwe projecten op maat ontwikkelen en kunnen wij voorstellen doen voor het
verkrijgen van expertise van buiten het consortium.
Onderdelen in het concept-uitvoeringsplan:
· een beeld van de verschillende oplossingsmogelijkheden en/of projecten;
· een beeld van mogelijke aanbieders van een projecten;
· een schets van mogelijke kosten;
· een beeld van subsidiemogelijkheden;
· een globaal tijdpad;
· een grove planning voor komende vier jaar;
· indien relevant verbinding met projecten in andere dorpen.
4. Afsluiten convenant
De dorpsagenda met het concept-uitvoeringsplan worden vervolgens aan de gemeente
voorgelegd. De gemeente en het dorp sluiten een convenant. Uw contactpersoon heeft een
belangrijke rol in het voorbereiden van het convenant. De contactpersoon stelt op basis van
de dorpsagenda en het concept-uitvoeringsplan het convenant op. Hier voorafgaand vindt
een overleg plaats tussen contactpersoon en projectleider. De uren hiervoor staan in de
begroting onder de noemer `í~oorleggen aan gemeente t.b.v. convenant". In het convenant
wordt vastgelegd met welke prioriteiten, zoals deze door het dorp zijn vastgesteld, de
gemeente akkoord gaat. De gemeente spreekt af welke agendapunten zij ondersteunt en
welke inspanning de gemeente gaat leveren bij de uitvoering van de agenda. Ook de inzet
van het startgeld ad. € 10.000 wordt in dit convenant geregeld.
Wanneer de agenda en het uitvoeringsplan door de gemeente is bekrachtigd, maakt de
projectleider samen met het dorp een definitief uitvoeringsplan. De verschillende
agendapunten worden in de tijd gezet en er wordt in kaart gebracht welke opties gemeente
en dorp hebben om projecten uit te kunnen voeren.
5. Uitvoering
De projectleider gaat de uitvoering van het plan aanjagen. Hij of zij is vier jaar lang een halve
dag per maand bij het uitvoeringsplan betrokken.
Taken van de projectleider:
· bewaker van de voortgang van uitvoering, maar voert projecten niet zelf uit;
· aanjager van projecten;
· functie van vraagbaak;
· ondersteunt het dorp waar mogelijk;
· werkt actief aan contacten met het dorp en de gemeente;
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· legt verbindingen tussen de verschillende projecten binnen het dorp, maar ook
met projecten in andere dorpen waar Dorpsplanplus wordt toegepast.
6. Tijdpad
Het Dorpsplanplustraject start met het opstellen van de dorpsagenda vanaf medio oktober
2007. Het maken van de agenda (dorpstafel, beleidsverkenning, analyse demografische
gegevens) en het maken van een concept-uitvoeringsplan is een traject dat maximaal twee
maanden duurt.
De dorpsagenda met concept-uitvoeringsplan is januari 2008 gereed.
Wij streven er na het convenant tussen gemeente en dorp binnen twee maanden na het
concept-uitvoeringsplan gereed te hebben. Actieve inzet van de gemeente is hierbij een
voorwaarde.
Uiterlijk begin april 2008 is er een convenant tussen uw gemeente en het dorp.
Er kan pas gestart worden met de uitvoering als het convenant getekend is.
Het streven is vanaf april 2008 met de realisatie van het uitvoeringsplan te starten.
De begeleiding van de projectleider gaat in op het moment dat deze offerte getekend is en
duurt maximaal vier jaar.
7. Communicatie
Publiciteit rond het traject gaat via de kanalen van de gemeente. Met u zijn de volgende
afspraken gemaakt:
· nieuwsbrief;
· website;
· mailings;
· input vanuit het dorp/eindredactie.
Graag willen wij het delen van kennis bevorderen. Daartoe zouden wij graag de
dorpsagenda en het uitvoeringsplan via de website www.dorosolanplus.nl beschikbaar
maken voor anderen. Uw gemeente heeft er geen problemen mee dat de dorpsagenda en
het uitvoeringsplan op de website www.dorosolanplus.nl openbaar toegankelijk is.
8. Begroting
Zie bijgaande kostenbegroting. De uurprijs is € 119,-- inclusief BTW en is inclusief reis- en
verblijfskosten, alsmede reistijd. ,
9. Bevoorschotting
Na tekening van de opdrachtbevestiging ontvangt Dorpsplanplus een voorschot van 70% ad
€ 28.000 over afgesproken kosten op rekeningnummer 59.40.34.256 van Variya in Almelo
onder vermelding van het projectnummer en het offertenummer. Variya is verantwoordelijk
voor de financiële afhandeling van dorpsplanplus. Een tweede deel van 20 % ad € 8.000 van
de kosten wordt door de opdrachtgever betaald na ondertekening van het convenant. Een
laatste deel van 10 % ad € 4.000 van de kosten wordt betaald na het afsluiten van het traject
over vier jaar.
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Opdrachtgever:	~nlan~ . ~ ~ .
Gemeente Dalfsen
Betreft:	Hoonhorst
Projectnummer:	LG1503
Offertenummer:	2007.21
Ik heb kennis genomen van de inhoud van de offerte en ga akkoord met de inhoud daarvan.
De totale kosten bedragen € 50.000 (inclusief BTW en inclusief het startgeld). Opdrachtnemer
Dorpsplanplus, postadres Wierdensestraat 39c, 6707 GE, Almelo.
Almelo, 1 oktober 2007
Voor akkoord
Gemeente Dalfsen
Handtekening
.li!.Çol ~.. Í ~ a~.m~,C~
Naam


