
 

Samenvatting bijeenkomst 
bewonersadviesgroep 6 juli 2020 
Het gebiedsfonds 

o Gebiedsfonds om leefbaarheid van het effectgebied te bevorderen  
o Fonds bevat komende 10 jaar ruim 3 miljoen euro 
o Tot begin 2021 denken we na over opzet en spelregels 
o Zoveel mogelijk inwoners denken mee over opzet en spelregels  
o Groep inwoners formeert een advies aan de gemeente 
o De gemeente neemt besluit over opzet en spelregels gebiedsfonds 

Hoe kunnen inwoners meedenken over de spelregels van het gebiedsfonds? 

o Plaatsnemen in bewonersadviesgroep als vertegenwoordiger van een dorp 
o Meedoen met een (digitale) enquête 
o Meedenken tijdens een persoonlijk gesprek (interview) 

Bewonersadviesgroep 

o Er neemt 1 vertegenwoordiger per gebied plaats in de inwonersadviesgroep. De 
vertegenwoordigers worden afgevaardigd door een bredere groep bewoners die in de dorpen 
meedenken over de spelregels van het gebiedsfonds 

o Per dorp wordt bepaald wie de vertegenwoordiger is per dorp: wel fijn als dit steeds dezelfde 
is  

Algemene acties Bewonersadviesgroep 
o Derk en Marinus toevoegen aan mailwisseling van de bewonersadviesgroep.  
o Presentatie wordt rondgemaild na afloop van het overleg 
o Leden van de bewonersadviesgroep gaan zelf ook actief met het verhaal onder de arm de 

mensen uit het dorp enthousiasmeren en de kernboodschap uitdragen. 
o +anderen en de gemeente denken mee over een vertegenwoordiger uit 2e Exloërmond + 

Boermastreek en die te triggeren om plaats te nemen in de groep 
o Geert gaat Jaap Dorst benaderen voor 1e Exloërmond/Exloërveen  

 
Actie gelden procesbegeleiding 

o De procesbegeleiding door +anderen wordt betaald door een subsidie van de provincie en het 
rijk. Dit is een ander potje met geld dan voor het gebiedsfonds bestemd is. De subsidie voor 
procesbegeleiding is ook geldig in AA Hunze. De bewoners in de adviesgroep adviseren om 
dit feit op te nemen in communicatie.  
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Acties enquête 

o Concept vragenlijst delen we vooraf aan de volgende vergadering (week 24 augustus) als 
praatstuk zodat leden van de bewonersadviesgroep feedback kunnen geven 

o Er wordt gesproken over een digitale enquête maar de enquête moet ook fysiek worden 
aangeboden i.v.m. laaggeletterdheid in de gemeente  

o Op de agenda voor de volgende bijeenkomst communicatie rondom de enquête: 
o Advertentie 
o huis-aan-huis verspreiden 
o Fysieke exemplaren op openbare plekken zoals bibliotheek, etc.  

o Cor gaat inventariseren wat er in het gebied al is uitgevraagd zodat er geen dubbele vragen 
worden gesteld en deelt dit met Kim van +anderen 

o Resultaten van eerder gestelde vragen in het gebied worden intern bij de gemeente Borger-
Odoorn opgevraagd en geraadpleegd 

Acties interviews sleutelfiguren  

o Lijst met sleutelfiguren wordt gedeeld met inwonersadviesgroep voordat de interviews 
worden ingepland  

 


