
20220906: Gezamenlijke dorpsoverleggen  en economische huishouding 

Aanwezigen: 
Baarlo:  afgemeld 
Beringe: Thijs Rutten, Johan Driessen 
Egchel: Resie Kempen, Robert Timmermans  
Grashoek: Rob Steeghs, Jacques Haenraets (SBWiG) 
Helden: Ger Nouwen, Peter Kurvers 
Kessel: Ger de Vlieger , Inge Hanssen, Harald Giesbertz 
Kessel-Eik: Erik van den Beucken 
Koningslust: Ron Tielen, Marc Duijf (De Sprunk)   
Maasbree: Bobby Roefs, (Yvonne Moonen = afgemeld) 
Meijel: Herman Naus en Joost Stemkens  
Panningen:  - 
Gemeente: Geert Wismans  
Vorkmeer: Linda Schevers en Anita Ebbing  
Gez. Dorpsoverleg: Geert Schmitz   
Adviesraad Sociaal Domein (ASD): Anneke van Leeuwen en Herman van Lier  

 
Programma 

1. Welkom (Geert Schmitz), aan allen inclusief de gasten van de Adviesraad Sociaal Domein. 

“Zelfsturing” is een van de thema’s van de Adviesraad Sociaal Domein en ASD en denkt 

derhalve ook mee in de werkgroep waarin de concept notitie “Handreiking Samenspel” 

besproken wordt. Kort voorstelrondje. Er zijn bij deze avond maar liefst 4 penningmeesters 

aanwezig. 

2. Rondvraag: Waar denk je aan bij de economische huishouding van een dorp?  En wat 

betekent dit onderwerp specifiek voor/in jouw kern? 

▫ Zelfbeschikking over een te besteden potje met geld van de gemeente (als 

dorpsoverleg hebben we een waarderingssubsidie) 

▫ Geen idee, alle stichtingen in ons dorp hebben hun eigen financiën 

▫ Eigen middelen van het dorp om snel te kunnen acteren bij kleinschalige initiatieven 

om betrokkenheid vrijwilligers te borgen (draagvlak). Slagkracht. 

▫ Startkapitaal voor initiatieven en samenwerkingsvormen 

▫ Inkomsten en uitgaven in balans. 

▫ Vrijwillige inzet uit eigen dorp als kapitaal/ middel. Staat ook voor een bedrag 

waarmee je de gemeente kosten kan laten besparen.  

▫ Inverdiende middelen moeten in het dorp blijven en kunnen ook naar andere pijlers 

dan waar het in verdiend is, als het maar ingezet wordt voor de leefbaarheid van het 

dorp. 

▫ Markeren vrijwilligerswerk (bedrag voor inzet), gemeente moet vertrouwen hebben in 

gemeenschappen 

▫ Spelregels noodzakelijk 

▫ Grote verschillen tussen kernen, geen kopieergedrag willen. 

▫ Door geld komen er méér krachten in het dorp los. 

▫ Géén beschikkingsmacht maar beschikkingskracht 

▫ Helder hebben hoe je het geld investeert en wat goed is voor het dorp 

▫ Dorpsoverleggen moeten het niet zelf doen en bepalen waarin geïnvesteerd wordt, wij 

moeten ook veranderen. 

▫ Manier om verenigingen te laten samenwerken.  



▫ En dat die samenwerking leidt tot meer verbinding , meer leefbaarheid. Voorbeeld: 

een samenwerking tussen verenigingen en accommodatie zoals Beringe Buiten die 

leidt tot nieuwe initiatieven (jeu de boules). 

▫ Samenwerken ja! maar met behoud eigen identiteit (gemeente respecteert eigen 

identiteit) 

▫ Tijd moet rijp zijn, er moet urgentie zijn (een vlammetje) om met geld als smeermiddel 

iets aan te kunnen jagen of te ondersteunen.  

▫ Elk dorp is anders, is geen bedrijf, juiste maat houden. 

▫ Adviesraad: Is geld een middel om iets te realiseren, alles voor de vitale gemeenschap? 

 

3. Praktijkvoorbeelden van economische huishouding in een kern ter inspiratie: 

• Meijel – het lokale ondernemersfonds en de integrale begroting tussen jeugdclubs/jonge-

reninitiatieven (Joost Stemkens):  

o Knooppunt gaat komend jaar inzetten op bewustwording in het dorp, we moeten 

het samen doen, mensen erop aanspreken. 

o We gaan geen eigen website optuigen maar gebruik maken van dat wat er al is en 

werkt: Meijel24 website   

o Voorbeeld jongeren; de besturen van georganiseerde groepen hebben samenge-

zeten en gaan nu met de verenigingen  praten over het samen optrekken en acti-

viteiten organiseren.  

o Voorbeeld Jeugd; speciaal ontwikkeld leerboek Peelgeluk over Meijel voor groe-

pen 6, 7 en 8 ter vergroting van bewustwording (leerkrachten doen mee).  

o Voorbeeld ondernemers; (Peelport) ingelegde geld vanuit ondernemers en dat 

vanuit bv. het windenergiefonds geven slagkracht aan het dorp bv. bij het OLS.  

o Zie verder de PowerPoint presentatie in de bijlage.  

• Beringe - de coöperatieve gedachte: dorpscoöperatie en energiecoöperatie (Thijs Rutten):  

o Ontstaansgeschiedenis proces vanaf 2003 gaande, noodzaak van een urgentie 

(toekomst behoud kerk, school en clubgebouwen) 

o Coöperatie is een bedrijf met leden. In het geval van Beringe slechts 50 leden 

maar wel met 300 actieve vrijwilligers. Men wil geen lid worden o.a. door beelden 

over coöperaties vanuit het verleden. Dorpsoverleg wilde niet verantwoording 

over gebouwen en is opgegaan in coöperatie. Rol dorpsoverleg waar iedereen 

mee mag praten schuurt soms wel met rol coöperatie waarin eigenlijk leden het 

voor het zeggen hebben. Motor/aanjager(s) nodig om nieuwe dingen op te pak-

ken, vraag is hoe houd je een coöperatie levensvatbaar?  

o Nu bezig met een zonnepanelenveld in eigen beheer van het dorp. Zelf doen als 

dorp betekent dat er meer opbrengst richting het dorp kan vloeien middels een 

dorpsfonds. Er moet voor sociale clubs in het dorp iets te halen zijn (belangen). 

o Discussie belang versus betrokkenheid. Staat eigen belang haaks op werken aan 

gemeenschappelijke betrokkenheid? Vanuit eigen belang kan gemeenschappelijke 

betrokkenheid komen.  

o Zie verder de prezi in de bijlage. 

• Koningslust – inverdiende middelen bij bouwprocesbegeleiding verbouwing Sprunk 

/toevoeging basisschool (Marc Duijf ):  

o Urgentie aanleiding behoud school voor de leefbaarheid in het dorp (gebouw was 

té groot, te oud en te duur). Samenwerking tussen Stichting Gemeenschapshuis 

de Sprunk, Gemeente en Prisma. Geld binnengehaald via Gemeente en het dorp. 

Essentieel was de gebruikersovereenkomst van 40 jaar met Prisma en gemeente 

(gezamenlijke visie).  

o Bouw van de school is in beheer van de Sprunk uitgevoerd. De Sprunk heeft ook 

de verantwoordelijkheid voor het beheer/ onderhoud van de school op zich 

genomen en krijgt daar een vergoeding voor van Prisma. Huidige bestuur stichting 



heeft geen angst gehad voor het dragen van de verantwoordelijkheid van het 

gehele project. Voelde zich gesteund door gemeente en back-up scenario was 

geregeld.  

o Resultaat: nieuwe en jonge gezinnen komen en blijven, modern duurzaam 

gebouw neergezet (energieneutraal) en oude school worden appartementen, 

dubbelgebruik dorpshuis vergroot, extra financiële middelen door zonnepanelen 

op dak 

o Koningslust hield geld over vanuit de beschikbare begroting. Het inverdienmodel 

zat in het leveren van de handjes (door betrokkenheid dorp) en de noodzakelijke 

kennis (deskundigheid in het dorp) en besparen waar het kon (op meerwerk). Zo 

betaalt de gemeente normaliter een professioneel bouwbegeleider. Een inwoner 

van Koningslust met die capaciteiten deed dit nu als vrijwilliger. Afspraak werd van 

tevoren gemaakt met de gemeente dat Koningslust het geld dat daarmee werd 

uitgespaard mag inzetten voor de leefbaarheid in het dorp.   

o Zie verder de PowerPoint presentatie in de bijlage.  

4.           Presentatie van belangrijkste punten van Handreiking Samenspel gemeenschappen en 

gemeente  - Geert Wismans  namens werkgroep.  

▫ Zie de PowerPoint presentatie in de bijlage voor een samenvatting van de Handreiking. 

▫ Feedback op het voorstel vanuit de aanwezigen:  

Meerjarige besparing bij een meerjarige exploitatie afromen in percentages per 

periode roept veel vraagtekens op. Waarom kan het niet 100% blijven of waarom tot 

0% gaan? Met welk percentage zijn we wel akkoord, wordt komende maand tot 1 

oktober bij de dorpsoverleggen/ in de dorpen neergelegd en vervolgens in de 

werkgroep. Vóór 1 januari 2023 idealiter verwerken in de Handreiking. Handreiking zal 

met Raad besproken worden vanuit de Pilot Zelfsturing 3.0. 

 

5. Afsluiting.  Vooruitblik. Hoe nu verder? Huishoudelijke mededelingen. 

▫ Reminders: 

1. Reminder voor deelname en insturen foto van dorpstrots anno 2022 voor de Samenspel 

bijeenkomst met de gemeenteraad van 8 oktober. Deadline voor aanmelden en foto: 18 

september. 

2. Reminder Café de Horizon avonden van de gemeente met o.a. Jan Rotmans als spreker 

in oktober. Zie eerdere mail van Linda hierover. 

▫ Afspraken: 

1. De werkgroep gaat verder in gesprek en gaat de handreiking aanpassen met besproken 

punten van vanavond en zo mogelijk overhandigen aan de gemeenteraad vóór 1 januari 

2023. Dorpen geven eventuele feedback door vóór 1 oktober aan Geert Wismans.  

2. Begin december laatste bijeenkomst van 2022 organiseren voor het gezamenlijke 

dorpsoverleg met hoe verder met de uitkomsten van de bijeenkomst van 18 juni met de 

gemeente (een van de suggesties gedaan in de evaluatie is om een tool zoals het spel 

verder te ontwikkelen om het gesprek aan te gaan) en doorkijk maken naar 2023 

betreffende onderwerpen en acties. 

 

 

 


