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Aan

Het college van B&W van de gemeente Hollands Kroon

Geacht college,
De adviesraad vraagt het college om de oprichting van (nieuwe) dorpsraden te stimuleren.
In het voorjaar van 2021 heeft de gemeente Hollands kroon een kwartiermaker aangesteld om de
participatie van de burgers in enkele van de vele dorpskernen te vergroten. Vooralsnog betreft het een
pilot die zich beperkt tot enkele kernen van deze uitgestrekte gemeente( Niedorp, Anna Paulowna en
Kreileroord.)
In 2018 is de notitie “Leefbaarheid door ontmoeten”, een blauwdruk in samenwerking met de LSBOHK opgeleverd. De denkbeelden in deze rapportage zijn omarmd door de gemeente Hollands Kroon
en zijn goedgekeurd door de gemeenteraad van Hollands Kroon.
De opdracht gaat uit van de drie volgende uitgangspunten:
1. Initiëren, stimuleren en ondersteunen van actieve betrokkenheid van burgers om vorm te geven aan
een verbeterde kwaliteit van leven en van de directe leefomgeving.
2. Verbinden, sturen en beïnvloeden van zowel burgers onderling als van de institutionele omgeving.
De interventies richten zich op het gedrag van burgers, én op de verbetering van de wederzijdse
relatie van burgers met organisaties en instanties. De gemeente gaat bij alle ondersteuning die het
kan geven ook uit van de eigen kracht van de burgers. Daar waar dat onvoldoende lukt zal de
gemeente zich inspannen om de initiatieven te ondersteunen.
3. Beschermen, versterken, stem geven aan en verheffen van individuen en groepen in een kwetsbare
positie.
De Wmo Adviesraad ondersteunt het gevoerde beleid van de gemeente en heeft een positief advies
gegeven aan de notitie Kwartiermaker.
De WMO adviesraad adviseert aan de hierboven geformuleerde uitgangspunten het volgende aan de
gemeente Hollands Kroon: “benut de bestaande structuren die er nog bestaan en initieer in iedere
kern de oprichting van een (nieuwe) dorpsraad.” In het verleden heeft dit de betrokkenheid van de
participatie van de burgeres vergroot. Maak voor het terug laten keren van de dorpsraden, waar
gewenst door de kern zelf, ook financiële middelen vrij en zet een overlegstructuur met de gemeente
op.
Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, horen wij dat graag van u en de Wmo Adviesraad
wacht met belangstelling de reactie van het college af.

Hoogachtend,
Namens de Wmo-adviesraad,
H. Hermans
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