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Betreft: Dorpsraden contactfunctionaris; 
 
Geacht college van burgemeester en wethouders en leden van de raad, 
 
De Stichting dorpsraad Nieuwdorp en met ons de meeste andere dorpsraden in de gemeente 
betreuren het schrappen van de functie van de dorpsraden contactfunctionaris. De functie van 
dorpsraden contactfunctionaris was niet zomaar een functie maar het resultaat van de in nauw 
overleg met college en dorpsraden in maart 2007 geactualiseerde nota “Evenwichtig besturen – 
Relatie gemeente en dorpsraden in beeld gebracht”. De dorpsraden contactfunctionaris was ons 
centrale aanspreekpunt bij de gemeente en zorgde ervoor dat de voortgang van onze vragen werd 
bewaakt. Dit werd door ons als zeer waardevol ervaren. Via de dorpsraden contactfunctionaris 
ontvingen we allerlei informatie die voor ons een meerwaarde had. We zijn bang dat de 
burgerparticipatie waar het Borsels college op papier veel werk van maakt door het opheffen van de 
functie wordt aangetast. Zou u ons willen vertellen waarom er zo hard wordt gesneden in de 
burgerparticipatie en wat nu de status van de voornoemde nota is.  
 
Wij begrijpen dat er op diverse plaatsen in de organisatie bezuinigd moet worden. Maar wij hadden 
het logischer gevonden om een deel van de taken van de dorpraden contactfunctionaris onder te 
brengen bij een andere medewerker. In de programma begroting 2011 staat vermeld dat stoppen met 
coördineren dorpsraden/werkbezoeken de gemeente € 23500,- besparing oplevert. Er staat echter 
niets over afstoten van de andere taken vermeld. We zijn bang dat deze bezuiniging extra druk op de 
uit vrijwilligers bestaande dorpsraden oplevert. Hierdoor wordt de animo om zitting te nemen in een 
dorpsraad niet groter en door het ontbreken van voortgangsbewaking bestaat de kans dat 
aangekaarte zaken uit het zicht verdwijnen. 
 
Zeker gezien het voortraject vinden we het jammer dat deze “bestuurlijke” beslissing zonder overleg 
met de dorpsraden is genomen. Uw besluit treft niet alleen de dorpsraden, maar ook het ambtelijk 
apparaat mist nu een centrale ingang naar de diverse dorpsraden.  
We vragen u dan ook de genomen beslissing nogmaals te beargumenteren en om de gevolgen van 
deze beslissing eind 2011 te evalueren. Op basis van deze evaluatie kan de nota Evenwichtig besturen 
dan twee jaar later dan afgesproken worden geactualiseerd. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de dorpsraden van Nieuwdorp, Heinkenszand, ’s-Heerenhoek, ’s-Heer Abtskerke, 
Kwadendamme, Oudelande, Nisse, Baarland, Ellewoutsdijk,  ’s-Gravenpolder,Ovezande en Borssele, 
 
 
HWJ van Dam (Secretaris) 
P/A Pr. Bernhardstraat 27 
4455 BA  Nieuwdorp 
T: 0113-670095 
 
NB1: We hebben van de dorpsraden van Driewegen, Hoedekenskerke en Lewedorp geen reactie op 
ons verzoek voor mede ondertekening ontvangen.  
NB2: Een afschrift van deze brief wordt gepubliceerd op onze website. 


