
Samenwerking in uitvoering(splan)

Dinsdag 18 juli 2017

Duurzame dorpen

Gemeente Dalfsen



Programma

• 20.15 Presentatie aanbevelingen uit rapport Ronald 
Nijhoff ‘Duurzame dorpen en de gemeente Dalfsen 
in balans’

• 20.45 Toelichting beleidsplan Duurzaamheid en 
opzet uitvoeringsprogramma 2018 – 2020

• 21.00 Praten over invulling van organisatie en 
samenwerking (m.b.v. aanbevelingen uit rapport)

• 22.00 Afsluiting



Duurzame dorpen en de 

gemeente Dalfsen in balans 

• “Verwachtingsmanagement”

Het sleutelwoord voor de toekomst



Voor de toekomst zijn de 

volgende zaken van belang:
• Wederzijdse werkwijze helder;

• Wederzijdse behoeften helder; 

• Wederzijds feedback geven; 

• Op een passende manier met elkaar 

communiceren; 

• Welke participatievorm afstemmen; 

• Communicatiemomenten afspreken.



Toelichting 

beleids- en 

uitvoerings-

plan



Stappen naar de toekomst

• Samenwerken in uitvoeringsfase

• Opbrengst formuleren

• Mijlpalen

• Acties 

• Stappen



Samen in gesprek



Rode draad
De volgende basis is geformuleerd:

Informeel ontmoeten en delen

Begrip

Elkaar kennen

• Deze woorden staan symbool voor het intermenselijk contact. Het signaal was dat 
duurzaam samenwerken gaat over persoonlijk contact en gelijkwaardigheid tussen alle 
deelnemers. Bestuurlijk en ambtelijk. Elkaar kennen, elkaar als mens ontmoeten, dat helpt 
om tot begrip te kunnen komen, bijvoorbeeld voor elkaars werkwijzen, behoeften en 
drijfveren. 

• Dat begrip en inzicht in elkaar is zowel bij de dorpen als bij de gemeente een behoefte, die 
in de periode voorafgaand aan dit uitvoeringsplan onvoldoende ingevuld is.

• Het menselijke aspect raakt ondergesneeuwd wanneer een gemeente samenwerking 
probeert te vangen in overlegstructuren, participatieladders en vergadertechnieken. Deze 
avond heeft daarom geen ‘technische’ afspraken op dat vlak opgeleverd, wel een 
kernwoord: flexibiliteit. 



Opmerkingen/suggesties

• Extra ‘handjes’ voor het realiseren van projecten gewenst

• Dorpen willen zelf specialisme invliegen, in plaats van een participatiemakelaar vanuit de 
gemeente

• Er is behoefte aan een informatiekanaal waarop dorpen en gemeente elkaar snel en 
gemakkelijk kunnen bijpraten over projecten die ze onder handen hebben

• Geregeld een datum voor informeel ontmoeten prikken (dorpen, gemeentebestuur en –
ambtenaren). Buiten het gemeentehuis afspreken.

• Het uitvoeringsplan moet dynamisch worden – tussentijdse aanpassingen blijven mogelijk

• Dorpen hebben voor hun websites behoefte aan een webmaster

• Er moet ruimte zijn om te oefenen met nieuwe manieren van samenwerken. Fouten maken 
mag.

• Een periodieke nieuwsbrief van de ambtenaren aan de dorpen, waarin de belangrijkste 
onderwerpen toegelicht worden



Vervolg
Planning uitvoeringsplan

• Suggesties verwerken 20 juli 2017

• Concept maken week 28 juli 2017

• Reacties op concept 28 juli - 22 aug. 2017

• Verwerken opmerkingen 23 aug. - 11 sept.

• 11 september samen ‘vieren’ dat het plan klaar 

is voor bestuurlijke behandeling!

• Aanleveren college 12 sept. (verg.19 sept.)

• Behandeling gemeenteraad commissie 9 okt.



Dank!


