Stichting Dorpsraad Nieuwdorp
p/a Pr. Bernhardstraat 27, 4455 BA Nieuwdorp
tel. 0113 – 670095
http://www.dorpsraadnieuwdorp.nl
e-mail : reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl
kvk nr: 22 05 85 41

Aan

Gemeente Borsele
Tav: het College van Burgemeester en Wethouders
en de leden van de gemeenteraad
Postbus 1
4450 AA HEINKENSZAND
Betreft: Werkgroep dorpsraden
Nieuwdorp, 19 april 2006
Geachte dames en heren,
Wij willen u laten weten geen zitting te nemen in de werkgroep die een convenant en de
subsidieregeling voor de dorpsraden zal behandelen. Na overleg tijdens onze dorpsraad
vergadering is door de aanwezige dorpsraadleden unaniem besloten dat de dorpsraad van
Nieuwdorp geen convenant met de gemeente zal ondertekenen. Door zitting te nemen in de
werkgroep zouden wij ons moreel verplichten te conformeren aan de uitkomsten van deze
werkgroep.
Het draait allemaal om communicatie en wij vinden dat de communicatie met de gemeente
mede dankzij de als intermediair fungerende Marian Toonen de laatste jaren uitstekend
verloopt. We krijgen niet altijd ons zin maar er is altijd ruimte voor een dialoog en/of tijd
voor uitleg. Als een en ander misloopt is door feedback op elkaars gedrag te geven een
convenant overbodig.
Ieder dorp in Borsele is uniek en elke dorpsraad zet zich in voor de belangen van hun dorp.
Een dorpsraad bestaat uit vrijwilligers die met het dorp begaan zijn en die hun tijd willen
besteden aan zaken die werkelijk verschil maken. Wij menen in onze statuten onze rechten
en plichten goed te hebben verwoord en zien dus geen noodzaak voor extra regels.
Mede daarom dringen we er op aan dat ook in de nieuwe subsidieverordening de zaalhuur
en de tijdens vergaderingen genoten consumpties rechtstreeks met de zaalbeheerder
worden afgerekend zoals nu ook het geval is. Hierdoor wordt onnodige boekhouding
vermeden. We reken erop dat u begrip heeft voor ons standpunt.
Een afschrift van deze brief wordt aan de Borselse dorpsraden toegezonden.
Met vriendelijke groet,
Hans van Dam
Dorpsraad Nieuwdorp

