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1 Inleiding 

1.1 / Aanleiding onderzoek naar dorps- en wijkraden 

Veel gemeenten zoeken naar werkbare vormen van burgerparticipatie, zowel in de beleidsvormende fase 

als voor de (mede-)uitvoering van publieke taken. Er zijn veel definities in omloop van burgerparticipatie. 

Hier wordt het begrepen als ‘een manier van beleidsvoering waarbij burgers, individueel of georganiseerd, 

direct of indirect de kans krijgen invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van 

beleid’.
1
 Er wordt door gemeenten op dit vlak veel georganiseerd en gefaciliteerd met wisselend succes, van 

inspraakavonden tot burgerjury’s. 

Naast allerlei meer ad-hocvormen van burgerparticipatie kennen veel gemeenten binnengemeentelijke 

vormen van representatie binnen duidelijke territoriale grenzen. Het gaat dan om zogeheten dorps- en 

wijkraden en het betreft vertegenwoordiging van een aantal bewoners op het niveau van dorpen en kernen 

en in steden op het niveau van wijken. Ook deelgemeenten of stadsdelen zijn een vorm van 

binnengemeentelijke representatie binnen territoriale grenzen. Bij verordening kan een 

deelgemeentebestuur worden ingesteld. Dat bestuur bestaat uit een rechtstreeks gekozen deelraad en een 

door die deelraad benoemd dagelijks bestuur. De deelraad is een vertegenwoordigend orgaan waarvoor 

rechtstreekse verkiezingen zijn voorgeschreven. Op 5 juli 2012 heeft de Tweede Kamer besloten de 

deelgemeenten af te schaffen. Dit past volgens het kabinet in de visie om te komen tot een krachtige, kleine, 

dienstverlenende overheid.
2
 De Gemeentewet blijft wel ruimte bieden aan andere, lichtere vormen van 

binnengemeentelijke decentralisatie. Dat kunnen bestuurscommissies zijn, die een functioneel oogmerk 

hebben, en dat kunnen ook adviserende organen zijn, zoals dorps- en wijkraden. Daarmee vindt een 

verschuiving plaats van representatie van het gemeentebestuur in deelgemeenten naar representatie van 

(delen van) de gemeenschap in onder andere commissies en stichtingen. Er is beperkt zicht op het aantal, 

de aard en het functioneren van dergelijke organen in de Nederlandse gemeenten. Reden voor het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om de balans op te maken. Hiertoe is zij 

een onderzoek gestart naar alle dorps- en wijkraden in Nederland. 

 

Samengevat heeft het Ministerie van BZK om een aantal redenen opdracht gegeven voor een onderzoek 

naar dorps- en wijkraden: 

/ de afschaffing van deelgemeenten en de blijvende mogelijkheid tot binnengemeentelijke decentralisatie; 

/ er is geen landelijk beeld van het aantal dorps- en wijkraden; 

/ er is geen beeld van de onderscheidende kenmerken en functies van deze dorps- en wijkraden; 

/ er is geen beeld van het functioneren van deze raden en de waardering voor de bijdrage die ze leveren 

aan beleid, bestuur en de legitimering daarvan.
3
 

 

                                                        

1
 Geciteerd in Burgerparticipatie in de Lokale Politiek. Een inventarisatie van gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied 

van burgerparticipatie (uitgave van Prodemos 2012), pagina 5. 

2
 Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel afschaffing deelgemeenten, 23 maart 2011. 

3
 In de BiZa-publicatie Staat van het bestuur (2010) wordt het volgende gesteld: ‘In 50,3% van de gemeenten bestaan territoriale 

raden (dorps- en/of wijkraden). Sommige van deze raden worden gekozen (27,5%) of benoemd (9,7%). Het merendeel wordt 
ingevuld door middel van coöptatie (62,5%). De raden hebben meestal een raadplegende (36,6%) of adviserende (43,3%) 
functie in het besluitvormingsproces’, pagina 96. In de eind oktober 2012 verschenen editie 2012 van Staat van het Bestuur 
staat: ‘het aantal structurele territoriale dorps- en wijkraden is gelijk gebleven (50% van de gemeenten beschikt hierover. 58% 
van de gemeenten (waaronder alle gemeenten met meer dan 100.000 inwoners) stelt subsidies beschikbaar aan 
bewonersorganisaties voor eigen activiteiten’, pagina 123.  
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Het hierna gepresenteerde overzicht biedt dan ook een – tot nu toe ontbrekend – inzicht  in aantallen, 

soorten, diversiteit en tot op zekere hoogte ook inzicht in het functioneren van dorps- en wijkraden. 

1.2 / Doelstelling en vraagstelling 

Doelstelling van dit onderzoek is het bieden van een landelijk dekkend overzicht van dorps- en wijkraden in 

Nederland. Deze informatie wordt gepresenteerd in de vorm van een digitale kaart van Nederland waarop 

alle dorps- en wijkraden staan aangegeven, met daarbij per dorps- of wijkraad een venster met aanvullende 

informatie over de typering (rechtsvorm, verkiezingen enzovoort). Daarnaast biedt de analyse in hoofdstuk 2 

inzicht in de kenmerken, functies en typeringen van dorps- en wijkraden in Nederland. 

 

De vier hoofdvragen voor dit onderzoek zijn: 

1 Hoeveel dorps- en wijkraden zijn er in Nederland? 

2 Welke typen dorps- en wijkraden onderscheiden we in Nederland? 

3 Hoe vaak wordt welk type dorps- en wijkraad gebruikt? 

4 Wat zijn de ervaringen met dorps- en wijkraden? 

1.3 / Onderzoeksuitvoering 

Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode mei-oktober 2012 en bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief 

onderdeel. 

 

Digitale enquête 

Bij het in kaart brengen van de dorps- en wijkraden in Nederland is uitgegaan van een landelijk dekkend 

overzicht. Om dat te bereiken is gebruikgemaakt van een CRM-systeem waarin de gegevens van alle 

griffiers in Nederland zijn opgeslagen. Dit systeem is gebruikt om een digitale vragenlijst uit te sturen naar 

alle Nederlandse gemeenten en om na te bellen in het geval van non-respons bij de digitale enquête, of 

wanneer de resultaten van de enquête reden vormden, om een telefonisch gesprek te voeren met de griffier 

dan wel met iemand uit de ambtelijke organisatie.  

 

Allereerst is middels de digitale enquête in kaart gebracht hoeveel dorps- en wijkraden er in Nederland zijn 

en hoe die te typeren zijn. Hiertoe zijn de griffiers van alle Nederlandse gemeenten benaderd voor het 

invullen van een digitale enquête. In de enquête zijn tevens kwalitatieve vragen gesteld, bijvoorbeeld over 

de functie van de dorps- en wijkraden, de rechtsvorm en de inbedding in de gemeentelijke beleids- en 

besluitvorming.  

 

De digitale enquête is, na aankondiging per brief door het ministerie, op 15 mei 2012 toegestuurd aan de 

griffiers van alle Nederlandse gemeenten. In de uitnodiging voor het invullen van de enquête is het verzoek 

opgenomen om de vragenlijst door te sturen aan een collega indien hij of zij inhoudelijk beter op de hoogte 

is van dorps- en wijkraden in de gemeente.  

 

Op 4 juni 2012 was de digitale enquête ten minste tot en met de vraag ‘hoeveel dorps- en wijkraden zijn er 

in uw gemeente?’ ingevuld door de griffiers van 230 gemeenten. In de maanden juni en september zijn de 

gemeenten die de enquête nog niet hadden ingevuld – indien nodig meerdere malen – gebeld met het 

verzoek om dit alsnog te doen. Bij ieder telefoongesprek is gevraagd naar een accuraat emailadres en per 

email is de uitnodiging voor de enquête opnieuw verzonden.  
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Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat op 25 september 2012 de digitale vragenlijst door  

vertegenwoordigers van 398 gemeenten was ingevuld tot en met de vraag hoeveel dorps- en wijkraden er 

actief zijn in die gemeente.  

 

In totaal hebben de respondenten van 218 gemeenten aangegeven dorpsraden, wijkraden of dorps- en 

wijkraden te kennen in hun gemeente. De digitale enquête is volledig ingevuld door 194 respondenten. Dit 

betekent dat met behulp van de digitale vragenlijst van 96 procent van de Nederlandse gemeenten antwoord 

is verkregen op de vraag ‘hoeveel dorps- en wijkraden zijn er in uw gemeente?’. Van de gemeenten waarin 

dorps- en wijkraden voorkomen heeft 89,8% van de respondenten de enquête volledig ingevuld.  

 

Toets op resultaten 

Voor de gemeenten die de enquête na herhaaldelijke herinneringen per email en per telefoon in de 

maanden juni en september niet hebben ingevuld, is een internetsearch uitgevoerd. De gegevens die uit 

deze search naar voren kwamen, zijn verwerkt in de analyse in hoofdstuk 2. Op de resultaten van de 

enquête, de telefonische interviews en de internetsearch heeft een toets plaatsgevonden. Met behulp van 

een internetsearch zijn de antwoorden geverifieerd voor de tien grootste steden in Nederland. Daarnaast is 

een aselecte steekproef uitgevoerd voor tien gemeenten. In enkele gevallen leidde de steekproef tot andere 

antwoorden dan gegeven in de enquête. In dat geval is gebeld met de gemeente en op basis van die 

telefoongesprekken is de afweging gemaakt om wel of geen wijziging mee te nemen in de analyse in 

hoofdstuk 2.  

De analyse van de resultaten van de digitale enquête, de telefonische gesprekken en de internetsearch 

geven antwoord op vragen 1 tot en met 3.  

 

Kwalitatieve analyse: cases Apeldoorn en Noordoostpolder  

Naar aanleiding van de eerste analyse van de data uit de enquête zijn de gemeente Apeldoorn en de 

gemeente Noordoostpolder geselecteerd voor een verdiepende kwalitatieve analyse. Deze twee gemeenten 

zijn geselecteerd voor verdiepend onderzoek, omdat ze representatief zijn voor het aantal en type dorps- en 

wijkraden in een aanzienlijk deel van de Nederlandse gemeenten.  

 

In beide gemeenten zijn de voorzitters en de secretarissen van de dorps- en wijkraden benaderd voor het 

invullen van een digitale enquête die met name was gericht op hun ervaringen. De digitale vragenlijst is 

ingevuld door 13 bestuurders en secretarissen van dorps- en wijkraden in Apeldoorn. In de gemeente 

Noordoostpolder zijn vijf bestuurders van dorpsraden en 2 bestuurders van wijkplatforms begonnen aan de 

enquête.  

Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met de portefeuillehouders en verantwoordelijke 

ambtenaren van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Noordoostpolder.  

Dit kwalitatieve onderzoek biedt een niet-representatief inzicht in het functioneren van dorps- en wijkraden 

en maakt inzichtelijk waarover betrokkenen al dan niet tevreden zijn. Deze casusinformatie is aangevuld met 

een analyse van een selectie evaluatieonderzoeken naar burgerparticipatie en dorps- en wijkraden in het 

bijzonder. 

De resultaten van de kwalitatieve analyse van de twee cases en ondersteunende literatuur geven antwoord 

op vraag 4. 
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1.4 / Definitie en afbakening begrippen 

Dorps- en wijkraden 

Voortgaande bestuurlijke schaalvergroting staat op gespannen voet met het streven de afstand tussen 

bestuur en burgers te verkleinen. In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw is deze 

schaalvergroting in veel landen gepaard gegaan met territoriale bestuurshervormingen. In Nederland heeft 

dat onder meer geleid tot rechtstreeks gekozen deelgemeenteraden in Rotterdam en stadsdeelraden in 

Amsterdam. Zorgen over afnemende legitimiteit en tanend vertrouwen hebben gemeenten ertoe gebracht te 

investeren in een veelheid aan hervormingen van het bestuur (deconcentratie van ambtelijke 

dienstverlening, wijkwethouders enzovoort) en het stimuleren van een verscheidenheid aan vormen van 

burgerbetrokkenheid bij beleid en betrokkenheid van de burgers in de zorg en verantwoordelijkheid voor hun 

directe leefomgeving. 

 

Om een onderscheid aan te brengen tussen allerlei vormen en uitingen van burgerparticipatie, die niet 

zelden eenmalig zijn, en dorps- en wijkraden verstaan we in dit onderzoek onder dorps- en wijkraden 

‘binnengemeentelijke vormen van representatie binnen duidelijke territoriale grenzen’. Het gaat dus om: 

 Representatie van een groep bewoners binnen een duidelijk afgebakend gebied. Hierin is dan ook het 
onderscheid gelegen tussen dorpsraden en wijkraden: representatie van bewoners van een dorp 
respectievelijk representatie van de bewoners van een deel van een stedelijk gebied (aantal buurten die 
tezamen een wijk vormen of als zodanig worden beschouwd).  

 Er is sprake van een afgeleid karakter: er is dus geen sprake van een afzonderlijke bestuurslaag (zoals 
de “boroughs” in Londen maar van een hulpstructuur die functioneert binnen het kader van het lokaal 
bestuur.  

 

Binnen de dorps- en wijkraden is veel diversiteit in taken en verschillen ten aanzien van:  

a. de rechtsvorm: publiek of privaatrecht; 
b. de vorm van legitimatie (verkiezingen of benoeming van de leden); 
c. de functies die dorps- of wijkraad  vervult (dienstverlening op korte afstand van burger, 

belangenbehartiging en representatie van de lokale gemeenschap in de gemeente, platform van 
initiatieven uit de lokale samenleving); 

d. de wijze van bekostiging; 
e. inbedding in gemeentelijke beleids- en besluitvorming. 

 
In hoofdstuk 2 worden de uitkomsten van de analyse gepresenteerd van bestaande dorps- en wijkraden en 
wordt inzichtelijk gemaakt hoe dorps- en wijkraden ten aanzien van taken en op grond van bovenstaande 
criteria verschillen.    
 

Dorps- en wijkraden: infrastructuur voor burgerparticipatie 

Dorps- en wijkraden, die soms al decennia lang bestaan, worden in veel gemeenten gezien als een vorm 

van burgerparticipatie. Zo koos de Brabantse gemeente Zundert ten aanzien van het werken met dorps- en 

wijkraden voor ‘een groeimodel waarbij het accent op burgerparticipatie ligt’.
4
 De Utrechtse wijkraden zijn 

‘onderdeel van de participatieve democratie en niet van de representatieve democratie. De meerwaarde van 

de wijkraad is de inbreng vanuit het specifieke wijkbelang, dat gebaseerd is op de kennis van de wijk en de 

betrokkenheid bij de wijk van de individuele leden. De geworteldheid in de wijk en de contacten met burgers, 

ondernemers en organisaties in de wijk zijn wezenlijk voor het functioneren’.
5
  

                                                        

4
 Dorps- en wijkraden in Zundert: geen bedreiging maar een kans! Notitie over de uitgangspunten ten aanzien van de dorps- en 

wijkraden in de gemeente Zundert (jaartal onbekend), pagina 2. 
5
 In rapport opgesteld door B&A getiteld: Samen voor de wijk. Inzicht in de adviesrelatie wijkraden & Gemeente Utrecht (juni 

2009), pagina 11. 
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In Weert wordt in 2008 vastgesteld dat wijkgericht werken is vertaald in dorps- en wijkraden en dat hierdoor 

‘burgerparticipatie en dorps- en wijkraden welhaast synoniemen zijn geworden’.
6 

 

Dorps- en wijkraden worden in deze gemeenten dus nadrukkelijk gezien als dienend aan de participatieve 
democratie. Dit past in de tendens van meer recente datum om op het niveau van stadsdelen of wijken te 
werken, vaak aangeduid als een gebiedsgerichte aanpak. In het kader van het grotestedenbeleid en de 
wijkaanpak van Vogelaar en Van der Laan is in veel gemeenten een kleinschalige, gebiedsgerichte aanpak 
van lokale vraagstukken tot stand gekomen. Daarbij is recent ook het accent verschoven van inspraak en 
interactief bestuur (eerste en tweede generatie burgerparticipatie) naar eigen initiatieven en eigen kracht van 
burgers en hun organisatie (derde generatie burgerparticipatie). Lokale besturen proberen door 
buurtbonnen, buurtbudgetten en allerlei vormen van facilitering dergelijke initiatieven te mobiliseren en te 
ondersteunen. In veel gemeenten waar dorps- en wijkraden bestaan, worden deze ten volle benut voor de 
integrale gebiedsgerichte aanpak. Niet verwonderlijk dat deze vormen van binnengemeentelijke 
representatie de infrastructuur gaan vormen voor een op participatieve vormen gebouwde gebiedsgerichte 
aanpak. 

1.5 / Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de resultaten van de digitale enquête gepresenteerd. Dit hoofdstuk geeft inzicht in het 

aantal dorps- en wijkraden in Nederland en hun typeringen als het gaat om:  

/ functies van dorps- en wijkraden; 

/ rechtsvorm; 

/ inbedding in de gemeentelijke besluitvorming; 

/ benoeming of verkiezing van leden; 

/ bekostiging; 

/ wijze waarop dorps- en wijkraden verantwoording afleggen.  

 

In hoofdstuk 3 worden de ervaringen met dorps- en wijkraden beschreven, op basis van bestaande 

evaluaties en eigen verdiepend onderzoek in de gemeenten Apeldoorn en Noordoostpolder. Hoofdstuk 4 

biedt een samenvatting.  

 

 

 

                                                        

6
 Zestien dorps- en wijkraden, één gemeente! Een onderzoek naar het wijkgericht werken in Weert (rapport rekenkamer 2008), 

pagina 1. 
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2 Analyse dorps- en wijkraden in Nederland 

2.1 / Inleiding  

In dit hoofdstuk worden de drie hoofdvragen van dit onderzoek beantwoord: 

1. Hoeveel dorps- en wijkraden zijn er in Nederland? 

2. Welk type dorps- en wijkraden onderscheiden we in Nederland? 

3. Hoe vaak wordt welk type dorps- en wijkraad gebruikt? 

 

Deze vragen worden beantwoord op basis van een analyse van de resultaten van de digitale enquête. Bij 

het beantwoorden van vraag 1 gaan we specifiek in op het verschil tussen provincies, de situatie in 

herindelingsgemeenten en de tien grootste steden. Bij het beantwoorden van de vragen 2 en 3 maken we 

onderscheid tussen verschillende kenmerken die het type dorps- of wijkraad bepalen. Het gaat dan om: 

/ functies van dorps- en wijkraden; 

/ rechtsvorm van dorps- en wijkraden; 

/ inbedding van dorps- en wijkraden in de gemeentelijke beleids- en besluitvorming; 

/ wijze van benoeming of verkiezing van leden van dorps- en wijkraden; 

/ bekostiging van dorps- en wijkraden; 

/ wijze waarop dorps- en wijkraden verantwoording afleggen.  

Per paragraaf leest u de resultaten van de analyse en een toelichting daarop. 

2.2 / Aantal dorps- en wijkraden in Nederland 

In de digitale enquête hebben respondenten aangegeven of er in hun gemeente dorps- en/of wijkraden 

aanwezig zijn en: 

- zo nee: of er sprake is van vormen van burgerparticipatie; 

- zo ja: of er in de gemeenten een dorpsraad/dorpsraden, een wijkraad/wijkraden of zowel een 

dorpsraad/dorpsraden als een wijkraad/wijkraden aanwezig zijn.  

Respondenten die aangeven dat er dorps- en/of wijkraden aanwezig zijn in hun gemeenten, hebben 

aangegeven hoeveel raden er zijn en hoe actief die zijn op een schaal van 1 (minst actief) tot en met 10 

(meest actief). De resultaten van de digitale enquête zijn hieronder weergegeven en geven antwoord op de 

vraag ‘hoeveel dorps- en wijkraden zijn er in Nederland?’.  

 

Hoeveel dorps- en wijkraden zijn er in Nederland?  

In figuur 2.1 ziet u hoeveel dorps- en wijkraden er in totaal zijn in Nederland. De andere figuren in deze 

paragraaf laten zien hoe deze dorps- en wijkraden verspreid zijn over provincies en gemeenten en specifiek 

in herindelingsgemeenten en de tien grootste steden van Nederland.  
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Figuur 2.1: Aantal dorps- en wijkraden in Nederland 

 

 

In dit onderzoek zijn in Nederland 1.165 dorpsraden en 1.028 wijkraden geteld. In figuur 2.2 hieronder leest 

u af hoeveel gemeenten geen raden, alleen dorpsraden, alleen wijkraden of zowel dorps- als wijkraden 

kennen.  

 

Figuur 2.2: Aantal gemeenten met dorpsraad/raden, wijkraad/raden of beide 

 

 

In 46,8% van de Nederlandse gemeenten is er geen dorps- en/of wijkraad aanwezig. In 23,2% van de 

gemeenten is er minstens één dorpsraad aanwezig, maar geen wijkraad. In 6,8% van de gemeenten is er 

minstens één wijkraad aanwezig, maar geen dorpsraad. In 23,2% van de gemeenten is minstens één 

dorpsraad en minstens één wijkraad aanwezig.   

 

In figuur 2.3 ziet u hoeveel raden er gemiddeld voorkomen in gemeenten met enkel dorpsraden, enkel 

wijkraden of zowel dorps- als wijkraden.  
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Figuur 2.3 Gemiddeld aantal raden per gemeente 

 

 

In gemeenten waar enkel dorpsraden actief zijn, gaat het om gemiddeld 6,6 dorpsraden per gemeente. 

Wanneer in een gemeente enkel wijkraden actief zijn, gaat het om gemiddeld 6,8 raden. In gemeenten 

waarin beide vormen voorkomen zijn gemiddeld 6,4 dorpsraden en 8,3 wijkraden actief.  

 

In onderstaande figuur 2.4 ziet u de feitelijke spreiding van dorps- en wijkraden over de provincies in 

Nederland. De relatieve spreiding van raden per provincie leest u af uit figuur 2.5. 

 

Figuur 2.4 Totaal aantal dorps- en wijkraden per provincie 
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Feitelijk zijn er in de provincies Friesland, Noord-Brabant en Gelderland de meeste dorpsraden aanwezig 

(respectievelijk 183, 174 en 124). De minste dorpsraden komen voor in Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland 

(respectievelijk 10, 27 en 43).  

 

In Noord-Brabant, Limburg en Gelderland komen de meeste wijkraden voor (respectievelijk 180, 142 en 

137). De minste wijkraden komen voor in Flevoland, Zeeland en Friesland (respectievelijk 11, 24 en 46).  

 

In Friesland en Zeeland zijn vergeleken met de andere provincies aanzienlijk meer dorpsraden dan 

wijkraden aanwezig. In Utrecht en Zuid-Holland zijn juist meer wijkraden dan dorpsraden aanwezig.  

 

Figuur 2.5 Relatieve spreiding dorps- en wijkraden per provincie 

 

 

Gemiddeld gezien komen in de provincies Drenthe, Zeeland en Friesland de meeste dorpsraden per 

gemeente voor (respectievelijk 9,7, 8,2 en 6,8). De minste dorpsraden per gemeente vinden we in de 

provincies  Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland (respectievelijk 0,6, 1 en 1,7).  

 

In de provincies Drenthe, Limburg en Noord-Brabant komen relatief gezien de meeste wijkraden per 

gemeente voor (respectievelijk 6,3, 4,4 en 2,7). De minste wijkraden per gemeenten vinden we in de 

provincies Friesland, Flevoland en Zeeland (respectievelijk 1,7, 1,8 en 1,8).  

 

Dorps- en wijkraden in herindelingsgemeenten en in de tien grootste steden 

Sinds 1 januari 2006 zijn in Nederland 25 herindelingsgemeenten ontstaan.
7
 In figuur 2.6 ziet u hoeveel van 

deze herindelingsgemeenten geen raden kennen, enkel dorpsraden, enkel wijkraden of zowel dorp- als 

wijkraden kennen. In figuur 2.7 ziet u dezelfde cijfers voor de tien grootste steden in Nederland (Amsterdam, 

Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Almere, Groningen, Breda en Nijmegen).  

 

                                                        

7
 CBS gemeentelijke indeling op 1 januari 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012.  
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Figuur 2.6 Aantal herindelingsgemeenten met dorpsraad/dorpsraden, wijkraad/raden of beide 

  

 

Van de 25 herindelingsgemeenten zijn er acht zonder dorps- en/of wijkraden. In de herindelingsgemeenten 

die enkel dorpsraden kennen, zijn er gemiddeld 10,8 raden per gemeente aanwezig. De enige 

herindelingsgemeente met enkel wijkraden is de gemeente Rotterdam, met 14 wijkraden. In 2010 werd de 

gemeente Rozenburg opgeheven en bij Rotterdam gevoegd. Rozenburg is nu één van veertien 

deelgemeenten in Rotterdam. In de gemeenten die zowel dorps- als wijkraden hebben, zijn er gemiddeld 6,8 

dorpsraden en 6,7 wijkraden per gemeente geteld.  

 

Vergeleken met het landelijke beeld zijn er in herindelingsgemeenten meer dorps- en/of wijkraden. In 68% 

van de herindelingsgemeenten is minstens één dorps- en/of wijkraad aanwezig. Landelijk gezien is dit 

percentage 53,1%. Afgezet tegen het landelijk gemiddelde is er bij herindelingsgemeenten bovendien vaker 

sprake van zowel dorps- als wijkraden. 40% van de herindelingsgemeenten kent minstens één dorpsraad en 

één wijkraad. Landelijk gezien is dit percentage met  23,2% aanzienlijk lager. 

 

Figuur 2.7 Aantal grote steden met dorpsraad/dorpsraden, wijkraad/wijkraden of beide 

 

 

Van de tien grootste steden is er één die geen dorps- en/of wijkraden (meer) kent (Eindhoven). Geen van de 

tien grootste steden kent enkel dorpsraden. In vier steden komen enkel wijkraden voor en in vijf gemeenten 

is er sprake van zowel dorps- als wijkraden. In totaal zijn er 39 dorpsraden en 212 wijkraden actief in de tien 

grootste steden tezamen. In de steden met enkel wijkraden zijn er gemiddeld 24,5 raden per gemeente 

actief.  
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In de gemeenten die zowel dorps- als wijkraden hebben, zijn er gemiddeld 7,8 dorpsraden en 22,8 wijkraden 

per gemeente geteld.  

 

Vergeleken met het landelijke beeld zijn er in de tien grootste steden meer dorps- en/of wijkraden. In 90% 

van de steden is minstens één dorps- en/of wijkraad aanwezig. Landelijk gezien is dit percentage 53,2. 

Afgezet tegen het landelijk gemiddelde is er in de tien grootste steden bovendien vaker sprake van zowel 

dorps- als wijkraden. 40% van de steden kent minstens één dorpsraad en één wijkraad. Landelijk gezien is 

dit percentage met 23,2% aanzienlijk lager.  

 
Het beeld dat uit de enquête naar voren komt van dorps- en wijkraden in herindelingsgemeenten en de tien 
grootste steden komt in grote mate overeen.  

 

Activiteit van dorpsraden  

Respondenten hebben de vraag beantwoord ‘hoe actief zijn dorpsraden op een schaal van 1-10 (10 is het 

meest actief)?’. Deze vraag is gesteld om te bepalen in hoeverre de raden die zijn geteld ook daadwerkelijk 

actief zijn.  

 

Het laagst gegeven cijfer door alle respondenten is het cijfer 1, het hoogste een 10. De activiteit van 

dorpsraden wordt met gemiddeld een 7,3 gewaardeerd. Het meest gegeven cijfer is 8. Voor wijkraden is het 

laagst gegeven cijfer een 2 en het hoogst gegeven cijfer een 10. De activiteit van wijkraden wordt met 

gemiddeld een 7 gewaardeerd. Het meest gegeven cijfer is ook een 7.  

 

De activiteit van dorpsraden wordt beter gewaardeerd dan die van wijkraden. Uit de enquête komt het beeld 

naar voren dat de getelde dorps- en wijkraden in grote mate actief zijn.  

 

Reden voor geen dorpsraden 

In 46,8% van de Nederlandse gemeenten is geen dorps- en/of wijkraad actief. In de enquête hebben 

respondenten behorende tot deze categorie gemeenten aangegeven waarom er in hun gemeente geen 

sprake is van raden.  

 

Daaruit blijkt dat veel gemeenten waarin geen dorps- en/of wijkraden actief zijn, het contact tussen burger 

en bestuur op een andere manier vormgeven. Bijvoorbeeld middels belangen- en bewonersverenigingen, 

leefbaarheidsgroepen, wijkgericht werken en andere vormen van burgerparticipatie.  

Een andere belangrijke verklaring voor het ontbreken van dorps- en of wijkraden is de kleinschaligheid van 

de gemeente. Respondenten die werken voor een kleine gemeente geven frequent aan dat door de 

compactheid van de gemeente representatie middels dorps- en wijkraden onnodig is en daar ook geen 

behoefte, noodzaak en draagvlak voor bestaat.   

In verschillende gemeenten is de ervaring dat de lijntjes tussen burgers en ondernemers en het 

gemeentebestuur kort zijn, waardoor formelere vormen van representatie niet nodig zijn. Bijvoorbeeld in de 

gemeente Rucphen heeft het gemeentebestuur het initiatief willen nemen tot het opzetten van dorpsraden, 

maar daar bestond bij inwoners geen behoefte aan. In slechts 7,3% van de gemeenten waar op dit moment 

geen dorps- en wijkraden zijn, heeft het college of de raad zich onlangs uitgesproken over de wenselijkheid 

van een dorps- en of/wijkraad.  
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Burgerparticipatie   

Van de Nederlandse gemeenten die geen dorps- en wijkraden kennen, beschikt 23,9% over een nota 

burgerparticipatie. Een aantal gemeenten werkt nu aan de totstandkoming van een dergelijke nota.  

 

Daarnaast blijkt uit de enquête dat er in Nederlandse gemeenten een veelheid aan burgerparticipatievormen 

wordt toegepast. Deze vormen variëren van het informeren van burgers tot het laten meebeslissen van 

belanghebbenden over gemeentebeleid en de uitvoering daarvan. In figuur 2.8 ziet u welke vormen van 

burgerparticipatie in de digitale enquête het meest door respondenten genoemd zijn. 

 

Figuur 2.8 Veel voorkomende vormen van burgerparticipatie 
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2.3 / Functies van dorps- en wijkraden 

In deze paragraaf wordt beschreven welke functies dorps- en wijkraden in Nederland vervullen. 

Respondenten hebben de vraag beantwoord: ‘Wat is de functie van de dorps- en/of wijkraad?’. Op deze 

vraag waren meerdere antwoorden mogelijk: 

a) dienstverlening op korte afstand van burger; 

b) belangenbehartiging en representatie van een lokale gemeenschap binnen de gemeente; 

c) platform van initiatieven uit de lokale samenleving; 

d) anders, namelijk… 

 

De antwoordmogelijkheden in de enquête zijn gebaseerd op de literatuur over functies van dorps- en 

wijkraden. Figuur 2.9 laat zien welke functies dorps- en wijkraden vervullen.  
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Figuur 2.9 Functies van dorps- en wijkraden 

 

 

Voor het grootste deel van de dorps- en/of wijkraden geldt dat de functie ‘Dienstverlening op korte afstand 

van burger’ niet als belangrijk wordt gezien door de respondenten. ‘Belangenbehartiging en representatie 

van een lokale gemeenschap binnen de gemeente’ is een functie die voor een groot deel van de dorps- en 

wijkraden wordt vervuld. Hetzelfde geldt voor de functie ‘Platform van initiatieven uit de lokale samenleving’.  

 

Daarnaast blijkt uit de enquête dat dorps- en/of wijkraden in veel gevallen een communicatie- en 

adviesfunctie vervullen in het contact tussen de gemeente en inwoners. Raden spelen ook een rol als het 

gaat om de leefbaarheid van de eigen woonomgeving door bijvoorbeeld de leefbaarheidsagenda te bepalen 

en samen te werken met het gemeentebestuur aan de uitvoering daarvan. Ook het bevorderen van 

zelfredzaamheid in de dorpen en wijken en het beheren van speciale dorps- en wijkbudgetten vanuit de 

gemeente zijn belangrijke functies voor raden. 

2.4 / Rechtsvorm dorps- en wijkraden  

In deze paragraaf wordt beschreven op welke manier de dorps- en wijkraden in Nederland juridisch 

georganiseerd zijn.  

 

De respondenten hebben in de enquête aangegeven welke rechtsvorm dorps- en/of wijkraden in hun 

gemeente hebben. Dorps- en wijkraden kunnen allereerst een publiekrechtelijke basis hebben op basis van 

artikel 83 of 84 van de Gemeentewet. In dat geval is de raad ingesteld door het gemeentebestuur en worden 

al dan niet taken vanuit de gemeente aan de dorps- of wijkraad overgedragen. Raden kunnen daarnaast ook 

worden ingesteld met het oog op de adviesfunctie richting het gemeentebestuur.  

 

Burgers kunnen daarnaast zelf – al dan niet in samenspraak met de gemeente – een eigen privaatrechtelijke 

dorps- of wijkraad starten in de vorm van een stichting of vereniging.  

 

Uit figuur 2.10 leest u af in hoeverre dorps- en wijkraden in Nederland een publiek- of privaatrechtelijke basis 

hebben.  
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Figuur 2.10 Rechtsvorm dorps- en wijkraden (in procenten) 

 

 

Uit de enquête blijkt dat dorps- en wijkraden in grote meerderheid een privaatrechtelijke basis hebben en 

daarmee niet (direct) zijn ingesteld door het gemeentebestuur. De meerderheid van de dorps- en wijkraden 

in Nederland is georganiseerd in de vorm van een privaatrechtelijke stichting of een vereniging met leden. 

Daarmee is een bepaalde vorm van samenwerking met de gemeente niet automatisch een feit.  

2.5 / Inbedding in de gemeentelijke beleids- en besluitvorming 

In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze de samenwerking tussen dorps- en wijkraden en de 

gemeente op papier en in de praktijk vorm krijgt. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de manier waarop de 

samenwerking tussen raden en gemeenten is geformaliseerd en wie binnen de gemeente aanspreekpunt is 

voor leden of bestuurders van dorps- en wijkraden.  

 

In figuur 2.11 is te zien in hoeverre en op welke manieren dorps- en wijkraden hun afspraken met de 

gemeente hebben vastgelegd. Figuur 2.12 laat zien wie binnen gemeentelijke organisaties aanspreekpunt 

zijn voor de leden of bestuurders van dorps- en wijkraden.  

 

Formalisering samenwerking tussen dorps- en/of wijkraden en de gemeente  

Respondenten hebben aangegeven op welke manier de samenwerking tussen dorps- en/of wijkraden en 

hun gemeenten op papier zijn geformaliseerd. Op basis van de literatuur en een verkenning van de praktijk 

zijn de volgende mogelijkheden onderscheiden: 

/ Intentieverklaring 

/ Convenanten 

/ Verordeningen 

/ Integrale Dorps ontwikkelplannen 

/ Informele afspraken met de gemeente 

/ Niet 

/ Anders, namelijk… 
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Figuur 2.11: Wijze waarop afspraken tussen dorps- en wijkraden en de gemeente zijn vastgelegd (in 
procenten) 

 

 

Dorps- en wijkraden maken in grote meerderheid afspraken met de gemeente. Dit gebeurt veelal middels 

informele afspraken. Wanneer er wel afspraken op papier worden vastgelegd, gebeurt dat meestal middels 

een convenant en in mindere mate via Integrale Dorps ontwikkelplannen (behalve voor wijkraden). 

Opvallend is dat in 24% van de gevallen wijkraden en de gemeente geen afspraken vastleggen over taken 

en bevoegdheden. Voor dorpsraden en gemeenten waarin dorps- en wijkraden actief zijn is dit percentage 

met respectievelijk 8% en 4,6% aanzienlijk lager.  

 

Uit de enquête blijkt dat raden daarnaast afspraken maken met gemeenten middels actielijsten, via een 

dorp- en wijkcoördinator, via adviesraden en middels samenwerkingsovereenkomsten.  

 

Afspraken die worden gemaakt middels convenanten worden doorgaans beschouwd als vrijblijvender dan 

afspraken in verordeningen. De enquête wijst dan ook uit dat dorps- en wijkraden en gemeenten doorgaans 

wel afspraken maken over taken en bevoegdheden, maar dat dit in de meerderheid van de gevallen op een 

vrij laagdrempelige wijze gebeurt.  

 

Aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden binnen gemeentelijke organisatie  

Daarnaast is respondenten gevraagd wie binnen de gemeente het eerste aanspreekpunt is voor het bestuur 

of leden van de dorps- en/of wijkraden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen: 

/ Gemeenteraadsleden 

/ Wethouder 

/ Contactambtenaar 

/ Geen vast aanspreekpunt 

/ Anders, namelijk… 
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Figuur 2.12 Aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden (in procenten) 

 

 

Voor het grote merendeel van dorps- en wijkraden is de contactambtenaar bij de gemeente het eerste 

aanspreekpunt. Opvallend is dat de contactambtenaar voor vrijwel alle dorps- en wijkraden het belangrijkste 

aanspreekpunt bij de gemeente is en dat raadsleden in geen geval als belangrijkste aanspreekpunt worden 

gezien.  

 

Uit de enquête blijkt dat ook de griffier, de dorp- en wijkregisseur, vakinhoudelijke ambtenaren, de 

gemeentesecretaris, stadsdeelcoördinatoren en gebiedsregisseurs als eerste aanspreekpunt voor dorps- en 

wijkraden fungeren.  

2.6 / Benoeming of verkiezing van leden 

Om de democratische legitimiteit van dorps- en wijkraden in Nederland te bepalen hebben respondenten 

aangegeven of de leden van dorps- en wijkraden in hun gemeente zijn gekozen of benoemd. De resultaten 

hiervan ziet u in figuur 2.13. Indien de leden gekozen worden, hebben respondenten aangegeven: 

/ wat de kiesgerechtigde leeftijd van de leden is; 

/ of de verkiezing plaatsvindt op basis van lijsten of personen; 

/ wanneer de verkiezingen plaatsvinden; 

/ wat (ongeveer) het opkomstpercentage bij de meest recente verkiezingen is geweest. 

Respondenten die aangeven dat de leden van dorps- en wijkraden in hun gemeente zijn benoemd, hebben 

in de enquête aangegeven door wie de leden benoemd zijn: 

/ op eigen initiatief een stichting gestart; 

/ gemeenteraad; 

/ college van B&W; 

/ anders, namelijk…  
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Figuur 2.13  Leden gekozen of benoemd (in procenten) 

 

 

Het grootste deel van de leden van dorps- en wijkraden is benoemd. Met uitzondering van een aantal dorps- 

en wijkraden gaat het hier om stichtingen en verenigingen die hun eigen leden benoemen en waar geen rol 

voor het college en de gemeenteraad ligt.  

 

Wanneer leden van dorps- en wijkraden worden gekozen, gaat het in vrijwel alle gevallen om verkiezing op 

basis van personen. In enkele gemeenten worden leden van dorps- en wijkraden gekozen op basis van 

lijsten.   

 

In geval van verkiezing van leden is bij de meerderheid van de raden de kiesgerechtelijke leeftijd gelijk aan 

die van de gemeenteraadsleden, te weten 18 jaar. De verkiezingen vinden doorgaans plaats op een door de 

vereniging of stichting gekozen moment, veelal tijdens jaarvergaderingen of wanneer een ander lid aftreedt. 

In enkele gevallen is er een vaste zittingstermijn van drie of vier jaar, waarna er een verkiezing plaatsvindt. 

Bij enkele gemeenten worden de verkiezingen voor de leden van dorps- en/of wijkraden gelijktijdig 

georganiseerd met verkiezingen voor Provinciale Staten. 

2.7 / Bekostiging van dorps- en wijkraden  

In deze paragraaf wordt beschreven op welke manier dorps- en wijkraden gefinancierd worden, op welke 

manier ze verantwoording afleggen en in hoeverre leden van dorps- en wijkraden een vergoeding ontvangen 

voor hun werkzaamheden.  

 

In figuur 2.14 ziet u of dorps- en wijkraden gefinancierd worden middels subsidie van de gemeente, eigen 

middelen of op een andere manier. Figuur 2.15 laat zien of dorps- en wijkraden verantwoording afleggen 

aan de gemeente middels een jaarverslag, via (periodiek) overleg of dat er geen verantwoording wordt 

afgelegd. Figuur 2.16 geeft ten slotte inzicht in de mate waarin leden van dorps- en wijkraden een 

vergoeding ontvangen voor hun werk.  
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Figuur 2.14 Financiering dorps- en wijkraden (in procenten) 

 

 

De meerderheid van de dorps- en wijkraden is voor hun financiering afhankelijk van subsidie door de 

gemeente. Wanneer er sprake is van andere vormen van financiering uit eigen middelen of op andere wijze, 

gaat dit bijvoorbeeld om contributie door leden, donaties, sponsoring, inkomsten uit initiatieven (zoals oud 

papier ophalen, opbrengsten buurtfeest en advertentie-inkomsten wijkkrant).  

 

Figuur 2.15 Wijze waarop dorps- en wijkraden verantwoording afleggen aan gemeente (in procenten) 

 

 

De resultaten van de enquête laten zien dat dorps- en wijkraden op verschillende manieren verantwoording 

afleggen aan de gemeente. In sommige gevallen leggen dorps- en wijkraden geen verantwoording af, in 

sommige gemeenten doen ze dat juist op meerdere manieren. Opvallend is dat het aantal wijkraden dat 

geen verantwoording aflegt aanmerkelijk hoger ligt dan het aantal dorpsraden dat geen verantwoording 

aflegt. Naast het jaarverslag en een overleg met de gemeente is er nog een aantal veel voorkomende wijzen 

van verantwoording afleggen. Zo blijkt uit de enquête dat een behoorlijk aantal raden 

subsidieverantwoording aflegt aan de gemeente. Ook een financieel verslag en de jaarrekening worden 

genoemd als verantwoordingsinstrumenten.  

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Subsidie Eigen 
middelen 

Anders 

Dorpsraden 

Wijkraden 

Dorps- en wijkraden 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Dorpsraden 

Wijkraden 

Dorps- en wijkraden 



 

 Rapport / Dorps- en wijkraden in Nederland  – Onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 19 

Figuur 2.16 Vergoeding voor de leden (in procenten) 

 

 

Uit de enquête blijkt dat slechts een kleine minderheid van de leden van dorps- en wijkraden een vergoeding 

ontvangt voor hun werkzaamheden.  
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3 Verdieping: ervaringen met dorps- en 

wijkraden 

3.1 / Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de vierde hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord: 

4. Wat zijn de ervaringen met dorps- en wijkraden? 

 

Deze vraag wordt beantwoord op basis van een analyse van een aantal evaluaties naar het functioneren 

van dorps- en wijkraden.
8
 Kennis over aantallen, functies, taken en functioneren van dorps- en wijkraden in 

Nederland is beperkt. Er is slechts een beperkt aantal onderzoeken beschikbaar naar het functioneren van 

dorps- en wijkraden in Nederland. Dit betreft evaluatieonderzoeken, in opdracht van het college of 

uitgevoerd door, dan wel in opdracht van rekenkamer(commissie)s. Op basis van een aantal van deze 

casusevaluaties is een beeld te schetsen van het functioneren van de dorps- en wijkraden. 

Daarnaast is in twee gemeenten, Apeldoorn en Noordoostpolder, een verdiepend onderzoek uitgevoerd. Dit 

is niet representatief, maar wel illustratief ten aanzien van de vraag naar ervaringen met de dorps- en 

wijkraden. Er zijn gesprekken gevoerd met betrokken wethouders en ambtenaren en onder bestuursleden 

van de dorps- en wijkraden in beide gemeenten is een digitale enquête uitgezet. 

3.2 / Uitkomsten evaluaties dorps- en wijkraden   

Uit de evaluaties spreekt over het algemeen genomen een positief oordeel over de toegevoegde waarde 

van dorps- en wijkraden. Ze vormen een wezenlijke schakel tussen gemeentebestuur en inwoners.
9
 Ze doen 

dienst als door het gemeentebestuur zeer gewaardeerde oren en ogen. De bestuurders van de dorps- en 

wijkraden komen ‘tot in de haarvaten van de samenleving’ en bieden daardoor een zeer precies inzicht in 

wensen en problemen op buurt- en zelfs straatniveau. Als intermediair bieden zij informatie en hebben zij 

tevens de mogelijkheid voor welhaast permanente draagvlakpeilingen. Daarnaast wordt naar aanleiding van 

de evaluatieonderzoeken regelmatig opgemerkt dat het bestaan van de dorps- en wijkraden ook voor de 

dorpen en wijken evidente meerwaarde (kunnen) hebben. Doordat zij een dorp of wijk vertegenwoordigen, 

krijgt de identiteit van het dorp of de wijk letterlijk een gezicht. Dit geeft een impuls aan (het besef van) 

identiteit, saamhorigheid en sociale cohesie. Dit is nodig om in gezamenlijkheid te komen tot activiteiten en 

visievorming betreffende (de toekomst van) de inrichting van de leefomgeving en de leefbaarheid. Dat een 

kosten- batenanalyse niet (gemakkelijk) te maken blijkt, wordt in de evaluaties niet als problematisch 

gevonden in het licht van de door betrokkenen ervaren meerwaarde van het bestaan van de dorps- en 

wijkraden. 

                                                        

8
 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de bestudeerde evaluaties.  

9
 Dit beeld van de positieve waardering wordt ook bevestigd in een publicatie van de vereniging van Kleinen Kernen in Limburg: 

Doe het zelf gids dorpen en wijken. Zelfsturing, het nieuwe tijdperk van gemeenschapsontwikkeling  (2010). Hierin staat ook een 

aantal valkuilen geformuleerd, evenals een groot aantal praktische tips. Ouder maar vergelijkbaar in zijn analyse van valkuilen 

en problemen vooral in de relatie tussen dorpsraden en gemeenten is Gemeenten en dorpsraden: werken aan samenwerking. 

Handreikingen, bruikbare instrumenten en tips voor een succesvolle samenwerking (Tilburg 2004), te downloaden via de site van 

de vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (www.vkknoordbrabant.nl). 

http://www.vkknoordbrabant.nl/
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Analyse van de in de bijlage opgenomen rapportages levert het overzicht van de volgende kanttekeningen 

op. Deze kanttekeningen worden meermaals (ten minste tweemaal) genoemd en vormen tezamen een 

staalkaart van problemen die zich veelal in samenhang voordoen. 

 

Taken en bevoegdheden 

 onduidelijkheid over de bevoegdheden van de dorps- en wijkraden;     

 onduidelijkheid over de taken dan wel het werkterrein van de dorps- en wijkraden; 

 gebrekkig verwachtingenmanagement met betrekking tot taken en bevoegdheden; 

 te hoge verwachtingen van de gemeente met betrekking tot doelstellingen en taken van (bestuurders 

van) dorps- en wijkraden; 

 kleinere zaken die passen binnen vigerend beleid worden opgepakt door de gemeente, maar over de 

doorwerking van meer wezenlijke zaken ontstaat gemakkelijk teleurstelling bij dorps- en wijkraden; 

 het ontbreekt aan een heldere visie op burgerparticipatie. 

 

Communicatie  

 onduidelijkheid wie aanspreekpunt is voor de dorps- en wijkraden; 

 onduidelijk wanneer input ambtelijk of bestuurlijk wordt ingebracht; 

 geen informatie/terugkoppeling van ambtenaren en bestuurders over wat er gaat gebeuren/is gebeurd  

met adviezen, vragen en verzoeken ofwel: ontevredenheid over wederkerigheid communicatie: dorps- 

en wijkraden communiceren wel met de gemeente maar andersom gebeurt dit te weinig in de ogen van 

de vertegenwoordigers van de dorpen en wijken; 

 communicatie met dorps- en wijkraden niet geformaliseerd: wie het hardst schreeuwt, lijkt het meest 

voor elkaar te krijgen; 

 dorps- en wijkraden ervaren problemen betreffende de complexiteit van de beleidsdossiers en de ‘taal’ 

waarin deze zijn gesteld; 

 niet zelden krijgt het samenspel met ambtenaren van de vak-afdelingen niet of nauwelijks gestalte, 
waardoor het contact te zeer beperkt blijft tot overleg met de contactambtenaar. 

 

Invloed op beleid en doorwerking 

 bestuurders en ambtenaren oordelen doorgaans positiever over de doorwerking van adviezen van de 

dorps- en wijkraden dan de bestuurders van die dorps- en wijkraden; 

 vaste sectorale beleidskaders staan regelmatig een snelle doortastende (dorps- of wijk)aanpak in de 

weg; 

 dorps- en wijkraden worden niet consequent vroegtijdig betrokken bij de ontwikkeling van beleid en de 

uitvoering ervan; 

 er is onvoldoende of geen dialoog tussen dorps- en wijkraden en college naar aanleiding van een 
advies: een advies lijkt in een ‘black box’ terecht te komen. 

 

Verschillen dorps- en wijkraden  

 de onderlinge verschillen binnen een gemeente tussen het functioneren van de raden (dorpsraden, 

wijkraden of beide) kunnen groot zijn, met betrekking tot de mate van representativiteit, ontplooide 

activiteiten (actief tot nauwelijks levensvatbaar of gerichtheid op veiligheid versus organiseren van 

sociale activiteiten), de kwaliteit van de bestuurders enzovoort; 

 dorpen zijn doorgaans een meer natuurlijke entiteit en dorpsraden functioneren niet zelden daardoor 

beter als vertegenwoordiger van een territoriaal begrensde gemeenschap. 
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Representativiteit 

 animo om zitting te nemen is in sommige wijken of dorpen beperkt; 

 bepaalde (groep) bestuurders binnen dorps- of wijkraad is te dominant en houdt andere bewoners af 

van deelname in bestuur en activiteiten; 

 te kleine groep bestuurders neemt alle taken binnen dorps- of wijkraad op zich waardoor anderen 

afhaken;  

 er is sprake van ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen. 

 

Uit de analyse van de evaluatierapporten is de conclusie te trekken dat er sprake is van een topdown-

benadering. Het gaat bij burgerparticipatie nog vaak, en dat geldt ook met betrekking tot het functioneren 

van veel dorps- en wijkraden, om datgene wat gemeenten doen om burgers te betrekken bij beleidsvorming 

en beleidsuitvoering. Gemeenten zijn leidend en veelal regisserend.  

Het blijkt ook ten aanzien van dorps- en wijkraden een uitdaging om deze territoriale representatiestructuren 

te benutten om bottomup-initiatieven te initiëren. In de in 2010 verschenen publicatie De staat van het 

bestuur, een uitgave van het Ministerie van BZK, wordt geconcludeerd dat door gemeenten wordt 

aangegeven dat ‘vergroting van het draagvlak voor gemeentelijk beleid’ de belangrijkste reden is voor 

burgerparticipatie. Gemeenten geven in meerderheid (twee derde van de respondenten in dit onderzoek 

naar De staat van het bestuur geeft dat te kennen) aan dat de praktijk daarmee verschilt van het eigenlijk 

gewenste doel van burgerparticipatie, namelijk de ‘bevordering van de eigen verantwoordelijkheid van 

burgers’.
10

 

De WRR stelt in zijn publicatie Vertrouwen in burgers dat de grootste uitdaging is gelegen in het ‘verbreden 

van beleidsparticipatie naar andere beleidsfasen’. Dit ‘zal betekenen dat burgers ook bij de agendavorming, 

beleidsuitvoering en crisisbeheersing betrokken worden. In het huidige beleid gericht op maatschappelijke 

participatie staat samenbinding nog te veel centraal. Het vernieuwen van maatschappelijke participatie 

vraagt juist om het versterken van tegenbinding in de openbare ruimte en de dwarsverbinding naar 

kwetsbare (groepen) burgers. De grootste uitdaging is echter gelegen in het verwelkomen van 

maatschappelijk initiatieven die niet altijd gladjes ‘passen’ in het beleidsperspectief van beleidsmakers. 

Zeker als deze initiatieven zich begeven op de velden van beleidsparticipatie en maatschappelijke 

participatie, kunnen ze zeer ontregelend maar ook van grote toegevoegde waarde zijn voor beleidsmakers: 

ze kunnen verstarde denkkaders doorbreken. Deze uitgangspunten vragen om ruimdenkende 

beleidsmakers die bereid zijn te bouwen aan vertrouwen en de grondvesten te leggen voor een nieuwe 

generatie ‘doe-democratie’: stapje voor stapje, experimenterend, lerend en waar nodig achteraf 

corrigerend.’
11

 

 

Dat het inderdaad een opgave is om vanuit de samenleving initiatieven te laten opkomen waar de gemeente 

hoogstens dienend aan is, blijkt uit de casusonderzoeken die zijn uitgevoerd naar ervaringen met dorps- en 

wijkraden in Apeldoorn en Noordoostpolder. 

  

                                                        

10
 De staat van het bestuur (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010), pagina 93. 

11
 Vertrouwen in burgers (Amsterdam 2012), pagina 12. 
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3.3 / Apeldoorn  

Voor de gemeente Apeldoorn is een verdiepend onderzoek uitgevoerd ter illustratie van de ervaringen van 

en met dorps- en wijkraden in Nederland. In tabel 1 is informatie opgenomen over het aantal en type dorps- 

en wijkraden in Apeldoorn.  

 

Tabel 1 Aantal en typen dorps- en wijkraden in Apeldoorn 

Gemeente Apeldoorn 

7 Dorpsraden 

16 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn het bestuur van de verenigingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Wethouder 

 

Voorgeschiedenis
12

 

In 1955 worden in de gemeente Apeldoorn de eerste dorpsraden opgericht. Aanleiding hiervoor is de wens 

om de afstand tussen de stad en de dorpen te verkleinen, zo wordt in het interview met de wethouder en 

verantwoordelijk ambtenaar aangegeven. De oprichting van de wijkraden volgt hierna snel. De dorps- en 

wijkraden zijn in eerste instantie vooral stichtingen, maar in de jaren zeventig worden hier verenigingen van 

gemaakt omwille van de eisen die worden gesteld aan de democratische legitimiteit. In de jaren negentig 

ontstaat bij de gemeente de wens om wijkgericht te werken, omdat Apeldoorn te maken heeft met een 

explosieve bevolkingsgroei. Daarbij richt de gemeente zich vooral op het fysieke domein. De gemeente 

wordt opgedeeld in zes stadsdelen. Eén stadsdeel wordt gevormd door de tien dorpen. 

 

Organisatie dorps- en wijkraden 

De dorps- en wijkraden zijn door het college erkend. Voorwaarde is dat de dorps- of wijkraad 

rechtspersoonlijkheid bezit in de vorm van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.  

                                                        

12
 Informatie is goeddeels gebaseerd op een gesprek met wethouder Brouwer en de verantwoordelijk ambtenaar Van Luijk 

(afdelingshoofd Wijkzaken).  
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De dorps- of wijkraad bestrijkt een geografisch gebied en behartigt het algemeen belang van de inwoners 

van dat gebied. Binnen dit gebied zijn geen andere dorps- of wijkraden. Het college is bevoegd de erkenning 

in te trekken als er niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor erkenning of wanneer het 

functioneren van de dorps- of wijkraad daartoe aanleiding geeft.
13

 

In de verordening is een viertal taken en bevoegdheden genoemd: 

1 gevraagd en ongevraagd advies over beleidsvoornemens die het algemeen belang in het dorp of de wijk 

beïnvloeden; 

2 communicatieve taken als intermediair naar de inwoners in het werkgebied; 

3 betrokkenheid bij ontwikkelingen in het werkgebied en bij beleidsprocessen in het werkgebied; 

4 betrokkenheid bij de Stadsdeelaanpak.
14

 

 

Figuur 3.1 Functie van dorps- en wijkraden (in procenten)  

 

 

Uit de enquête onder voorzitters van dorps- en wijkraden in Apeldoorn blijkt dat belangenbehartiging en het 

bieden van een platformfunctie het meest worden genoemd. Dorps- en wijkraden in Apeldoorn houden zich 

voornamelijk bezig met thema’s die betrekking hebben op de leefomgeving/het fysieke domein. 

 

Om de in de verordening gestelde taken uit te voeren, krijgen de dorps- en wijkraden een subsidie. 

Geïnterviewden geven aan dat de gemeente Apeldoorn hier in 2012 € 500.000,- voor heeft begroot. 

Daarvan is € 50.000,- een aanjaagsubsidie, de rest is voor het besturen van de dorps- of wijkraad. De 

dorps- en wijkraden hebben ook eigen middelen. De subsidie wordt zonder eisen verstrekt, anders dan het 

besturen en uitvoeren van de dorps- of wijkraad. De gemeente controleert niet op basis van de subsidie, 

maar voert wel een check uit op de rechtmatigheid van de uitgaven. Zo krijgen de dorps- en wijkraden veel 

ruimte om eigen keuzes te maken met betrekking tot de wijze van besturen en het inrichten van de 

uitvoeringspraktijk. 

 

Er zit veel verschil in de (organisatie van de) dorps- en wijkraden. De noordelijke dorpen zijn bijvoorbeeld 

nog steeds erg ‘Oranje-georiënteerd’ (historische aanwezigheid van de Koninklijke familie in Paleis het Loo).  

                                                        

13
 Verordening Dorps- en wijkraden 2009, gemeente Apeldoorn, artikel 2. 

14
 Verordening Dorps- en wijkraden 2009, gemeente Apeldoorn, artikel 4. 
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De functies van dorpsraad en Oranjevereniging liepen in het verleden wel eens door elkaar. Die functies zijn 

nu nadrukkelijk gescheiden. Verschillen tussen dorps- en wijkraden zijn evident; de sociale cohesie en de 

schaalgrootte in dorpen maakt dat de dorpsraden vaak een grotere en bredere ‘achterban’ hebben dan de 

wijkraden. Omdat er daarom meer ruimte is om te experimenteren, zet de gemeente pilotprojecten ook altijd 

in dorpen uit. De projecten worden pas daarna, gesterkt door de lessons learned in de dorpen, uitgerold in 

de wijken. 

 

De 23 dorps- en wijkraden in Apeldoorn vertegenwoordigen tussen de 16 en 5.500 inwoners met een 

gemiddelde van 953,3 inwoners. Raden die tussen de 200 en 300 inwoners vertegenwoordigen, komen het 

meest voor in Apeldoorn.  

 

Uit de enquête blijkt dat de raden in Apeldoorn gemiddeld gezien 13,7 vergaderingen per jaar houden, 

binnen een bandbreedte van vijf tot vijftig vergaderingen per jaar. Een vergaderschema van tien 

bijeenkomsten per jaar komt het meest voor. De vergaderingen van dorps- en wijkraden in Apeldoorn 

worden door gemiddeld 64 personen bezocht, binnen een bandbreedte van veertig tot honderdvijftig 

bezoekers.  

 

Figuur 3.2 Mate waarin vergaderingen dorps- en wijkraden worden bezocht (in procenten) 

 

 

Van de respondenten in de enquête geeft een overgrote meerderheid (87%) van de bestuursleden van de 

dorps- en wijkraden aan dat er door de gemeente Apeldoorn geen taken zijn overgedragen aan de raden. 

Een aantal respondenten geeft aan dat zij voor hun raden wel een rol zien weggelegd als het gaat om het 

beheer van de openbare ruimte.  

 

Uit de enquête blijkt dat de bestuurders van de dorps- en raden de toegevoegde waarde van hun raad 

richting inwoners voornamelijk zien in het licht van een klankbordfunctie en de schakel tussen burgers en 

bestuur. Voor de gemeente denken de dorps- en wijkraden vooral de functie van adviseur en klankbord te 

vervullen. Respondenten geven aan dat de gemeente plannen ter toetsing bij dorps- en wijkraden teruglegt 

en op deze manier de mening van inwoners kan peilen.   
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Wijkgericht werken en stadsdeelaanpak 

Op 1 januari 2007 is een nieuwe methode wijkgericht werken ingevoerd. Deze methode moet leiden tot 

meer participatie en meer zelfwerkzaamheid van burgers. Daarnaast richt het zich niet langer enkel op het 

fysieke domein, maar ook op het sociale. Het teveel aan overlegniveaus en verschillende schaalniveaus 

wordt opgelost en er wordt een uniforme werkwijze ingevoerd. De doelstellingen en instrumenten voor het 

nieuwe wijkgericht werken, de stadsdeelaanpak, worden beschreven in de Kadernotitie Stadsdeelaanpak 

(uit 2006).
15

 De drie doelstellingen zijn: 

1 dichter bij de burger, de burger aan zet; 

2 betere samenwerking met alle relevante partners; 

3 betere verankering in de gemeentelijke organisatie. 

Binnen de stadsdeelaanpak wordt met vierjarige Toekomstagenda’s per stadsdeel gewerkt. Deze agenda is  

opgesteld door de dorps- en wijkraden, maatschappelijke organisaties en individuele burgers, onder regie 

van de stadsdeelmanager. De Toekomstagenda wordt aan de gemeenteraad aangeboden die vervolgens 

het college opdracht geeft om er een stadsdeelplan van te maken. Daarnaast wordt gewerkt met 

stadsdeelplatforms. Dit is een werkoverleg waarin kernpartners als de dorps- en wijkraden, 

welzijnsinstellingen, politie en woningbouwcorporaties deelnemen. Binnen het overleg wordt gesproken over 

de voortgang van de uitvoering van het stadsdeelplan en worden werkzaamheden afgestemd. In de nieuwe 

aanpak is ook een escalatiemodel gemaakt, waarbij er kan worden opgeschaald naar  stadsdeelniveau. In 

2010 is deze stadsdeelaanpak geëvalueerd.
16

 De belangrijkste conclusie is dat de eerste twee doelen 

redelijk geëffectueerd zijn, maar dat er in de gemeentelijke organisatie een noodzaak tot kantelen is. De 

stadsdeelaanpak zit nog niet bij iedere ambtenaar tussen de oren. Ambtenaren moeten er aan wennen dat 

de ‘opdrachten’ nu bottom up worden geformuleerd. 

 

Ervaringen met dorps- en wijkraden            

De verantwoordelijk bestuurder stelt dat de dorps- en wijkraden over het algemeen goed functioneren, maar 

dat er wel verschillen bestaan in de ervaring met de individuele dorps- en wijkraden. De samenwerking 

tussen gemeente en dorps- of wijkraad is ook afhankelijk van personen. Zowel vanuit de gemeente als 

vanuit de dorps- en wijkraden is er veel commitment om de dorps- en wijkraden te laten slagen. De 

gemeente ervaart ook dat de dorps- en wijkraden nodig zijn, omdat andere vormen van burgerparticipatie 

vaak een incidenteel karakter hebben. Winstpunten die door de portefeuillehouder worden genoemd zijn: 

 vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd; 

 dorps- en wijkraden zijn een poule voor nieuwe politici (15 gemeenteraadsleden zijn afkomstig uit dorps- 

of wijkraden); 

 institutionalisering maakt de samenwerking makkelijker; 

 vraag en behoefte zijn transparanter. 

                                                        
15

 Kadernota Stadsdeelaanpak. Nieuwe gebiedsgerichte werkwijze in de gemeente Apeldoorn (2006). Met deze kadernota komt 
een einde aan een twee jaar durend interactief proces met maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden in Apeldoorn. 
Aanleiding voor dit interactieve proces was de nota ‘Een brug naar meer participatie’ die in het voorjaar van 2004, na overleg 
met dezelfde maatschappelijke actoren, door B&W werd vastgesteld. In deze nota werd het wijkgericht werken in Apeldoorn 
geëvalueerd. Evaluatiepunten waren onder andere dat het wijkgericht werken te weinig toekomstgericht en te veel fysiek en te 
weinig sociaal georiënteerd is. Ook kenmerkt het wijkgericht werken zich door teveel overlegniveaus op verschillende 
schaalniveaus en stimuleert te weinig participatie en zelfwerkzaamheid van bewoners. In de evaluatie wordt meer uniformiteit in 
werkwijze bepleit evenals opschaling naar het niveau van het stadsdeel. Als centrale opgave werd geformuleerd: het verbeteren 
van de communicatie en samenwerking, tussen partners, in de wijk om daarmee de uitvoering te versterken. 
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 Evaluatie stadsdeelaanpak gemeente Apeldoorn. Een tweesprong in ambitie van de stadsdeelaanpak (2010). 
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Er is ook nog een aantal knelpunten. Vanuit de dorps- en wijkraden is dat, naar verwachting van bestuur en 

organisatie, de communicatie en afstemming over beleidsvoorbereiding. De dorps- en wijkraden zouden 

graag eerder hun input op de besluitvorming willen leveren. Daarnaast zouden sommige dorpsraden, zo 

blijkt uit de enquête, meer zeggenschap willen hebben, bijvoorbeeld door het buitengebied helemaal 

zelfstandig te beheren (dat betekent overheveling van het budget en de verantwoordelijkheid). De behoeften 

van de dorps- en wijkraden verschillen. Sommige raden geven aan helemaal geen budget nodig te hebben, 

maar willen vooral invloed in de lijn. De motivatie is bij de meeste dorps- en wijkraden wel hetzelfde: ze 

willen worden gehoord in de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad. Daar zit voor hen de 

legitimatie. 

De gemeente ervaart dat de dorps- en wijkraden al naar het gelang van het onderwerp meer of minder 

gemotiveerd zijn en een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid hebben. Bij zware problematiek, zoals 

drugsbeleid en de opvang van dak- en thuislozen, willen de raden wel dat er iets gebeurt, maar zijn zij 

terughoudender om aan de oplossing bij te dragen. Men verwacht van het gemeentebestuur dat er besluiten 

worden genomen en als dat gedaan is willen ze overleg om de consequenties in beeld te krijgen en om 

daarna in gesprek te gaan met de bewoners. De gemeente betrekt de dorps- en wijkraden echter bij elk 

onderwerp, verwacht ook bij elk onderwerp eenzelfde mate van gedeelde verantwoordelijkheid en houdt hen 

op die manier de spiegel voor.  

De balans is nooit opgemaakt of het effect van de dorps- en wijkraden ook echt opweegt tegen het geld dat 

erin wordt gestoken. Daar is vanuit de gemeente ook niet zozeer behoefte aan. De gemeente Apeldoorn is 

tevreden en zou niet zonder willen. De contacten tussen de dorps- en wijkraden en de organisatie, college 

en ook de gemeenteraad zijn goed. Gemeenteraadsleden weten de (activiteiten van de) dorps- en wijkraden 

goed te vinden en onderhouden nauw contact. 

Wat de toekomst brengt is ongewis; andere tijden vragen wellicht om andere vormen van participatie, zo 

geven de geïnterviewden aan. De nu functionerende dorps- en wijkraden zijn geen optimum. Samenleving, 

wensen en mentaliteit van mensen veranderen voortdurend en vragen om voortdurend bijstellen van 

contact- en overlegvormen tussen gemeente en inwoners. De enige wens die voor nu bij de gemeente 

bestaat, is dat de gemiddelde leeftijd van de bestuursleden van dorps- en wijkraadsleden omlaag gaat.  

 

Figuur 3.3 Gemiddelde waardering samenwerking met gemeenten (1 is zeer slecht, 5 is zeer goed) 

 

 

Het merendeel van de respondenten geeft in de enquête een voldoende cijfer voor de bereikbaarheid en 

kwaliteit van de communicatie van de gemeente. De meerderheid van de respondenten geeft een cijfer van 

drie of hoger op de schaal van vijf. Als het gaat om de tijdigheid van communicatie en de nakoming van 

toezeggingen geeft het merendeel van de respondenten een cijfer van drie of lager op de schaal van vijf.  
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Op de vraag wat het afgelopen jaar de belangrijkste prestatie of het belangrijkste winstpunt van de dorps- of 

wijkraad is geweest, zijn de antwoorden divers. Een aantal respondenten geeft aan te hebben gewerkt aan 

een dorpsvisie. Daarnaast wordt als resultaat genoemd dat er een burgerparticipatieproject is gestart en dat 

er verkeersveiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Ten slotte worden ook activiteiten rondom sportclubs 

genoemd als winstpunt van dorps- en wijkraden.  

 

In hun werkzaamheden lopen bestuurders van dorps- en wijkraden ertegen aan dat ze geen officiële partner 

van de gemeente zijn in ontwikkelingen en daarom niet op tijd betrokken worden bij een project. Daarnaast 

blijkt uit de digitale vragenlijst dat dorps- en wijkraden kampen met tekort aan capaciteit, zowel in mankracht 

als financieel.  

3.4 / Noordoostpolder 

Ook voor de gemeente Noordoostpolder is een verdiepend onderzoek uitgevoerd ter illustratie van de 

ervaringen van en met dorps- en wijkraden in Nederland. In tabel 2 is informatie opgenomen over het aantal 

en type dorps- en wijkraden in Noordoostpolder.  

 

Tabel 2 Aantal en typen dorpsraden en wijkplatforms in Noordoostpolder 

Noordoostpolder 

10 Dorpsraden 

5 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

De dorpsraden Espel en Marknesse in Noordoostpolder vertegenwoordigen respectievelijk 430 en 900 

inwoners. Het wijkplatform Kraggenburg geeft aan acht mensen te representeren.
17
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 Deze vraag is door de voorzitter/secretaris van twee dorpsraden en één wijkplatform ingevuld.  
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Gemiddeld gezien houden de raden in Noordoostpolder 10,2 vergaderingen per jaar, binnen een 

bandbreedte van zeven tot twaalf vergaderingen per jaar. Een vergaderschema van 11 bijeenkomsten per 

jaar komt het meest voor.  

 

De vergaderingen van dorps- en wijkraden in Noordoostpolder worden door gemiddeld 41,2 personen 

bezocht, binnen een bandbreedte van negen tot tachtig bezoekers.  

 

Figuur 3.4 Mate waarin vergaderingen dorps- en wijkraden worden bezocht (in procenten) 

 

 

Voorgeschiedenis
18

 

Bij de inrichting van het gebied dat nu de gemeente Noordoostpolder is, werd zo’n zestig jaar geleden 

bewust ingezet op het creëren van samenhang in de kernen. Alle inwoners waren nieuw in het gebied en 

deelden geen van oudsher en plaatsgebonden waarden of identiteit. In elke kern werd een 

dorpsbelangenvereniging opgericht met een gekozen bestuur dat als aanspreekpunt voor de inwoners van 

het betreffende dorp fungeerde. Het is onduidelijk of de inwoners zelf of de gemeente het initiatief nam(en) 

voor de oprichting van de dorpsbelangenverenigingen. De tien dorpsverenigingen zijn er in de gemeente 

Noordoostpolder dus van oudsher. De drie wijkplatforms in Emmeloord zijn er op initiatief van de gemeente 

gekomen.  

Integraal Gebiedsgericht Werken  

In 2006 besluit de gemeente Noordoostpolder om vraagstukken en problemen op een meer integrale manier 

te gaan oppakken in samenwerking met de politie, woningcorporatie Mercatus en Welzijnsgroep Carrefour. 

De gemeente start in 2007 met het Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW). Aan het IGW ligt een formeel 

samenwerkingsverband met de partners ten grondslag. Beleidsmatige besluiten worden genomen in de 

stuurgroep, waarin ook het college is vertegenwoordigd. De doelstellingen van het IGW zijn: 

1. verbeteren van het sociale en fysieke woon- en leefklimaat in de dorpen en wijken; 

2. verbeteren van de relatie van de inwoners van Noordoostpolder met de IGW-partners; 

3. stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners.
19

 

                                                        

18
 Informatie is goeddeels gebaseerd op een gesprek met wethouder Ruifrok en twee betrokken ambtenaren de heren Van 

Veldhuijsen (teamleider bedrijven, dorpen en wijken) en Burghoorn.  
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Bij aanvang was de aanpak IGW nog niet ingebed in de gemeentelijke organisatie. Dit is inmiddels wel het 

geval, zo geven portefeuillehouder en de direct verantwoordelijk ambtenaren te kennen; de waardering in de 

organisatie voor het IGW is omgeslagen: medewerkers zijn de werkwijze gaan waarderen en benutten.  

 

De focus van het IGW is in de loop der tijd verschoven van praktische zaken in de openbare ruimte als 

losliggende stoeptegels naar bredere beleidsvragen, waarbij gebiedsregisseurs input van bewoners 

verzamelen. Voor het IGW ontstaat momenteel wederom een nieuwe rol nu dorpsverenigingen gestimuleerd 

worden om meer zaken in hun eigen dorp op te pakken. Dorpsverenigingen zijn volgens de geïnterviewden 

regelmatig in staat om zaken sneller op te pakken en op te lossen dan de gemeente en “passeren’’ daarbij 

soms de ambtelijke organisatie en de raad van de gemeente Noordoostpolder.  

 

Figuur 3.5 Functie van dorps- en wijkraden (in procenten) 

 

 

Uit de enquête blijkt dat belangenbehartiging en het bieden van een platformfunctie het meest worden 

genoemd door de bestuurders van de dorps- en wijkraden. Daarnaast wordt door een respondent in de 

digitale enquête ook het maken van een dorpsplan als functie van dorpsraden in Noordoostpolder genoemd. 

 

Alle respondenten van de dorps- en wijkraden in Noordoostpolder geven aan dat er door de gemeente geen 

taken zijn overgedragen aan de raden. Een respondent geeft aan dat de gemeente diens raad heeft 

gevraagd om een actieve rol te nemen in het groen- en speeltuinbeleid in de buurt. 

 

Evenals in Apeldoorn houden dorps- en wijkraden in Noordoostpolder zich voor een belangrijk deel bezig 

met projecten die betrekking hebben op de leefomgeving/het fysieke domein. 

 

Dorpsverenigingen en wijkplatforms 

Dorpsverenigingen 

De tien dorpsverenigingen in de gemeente Noordoostpolder zijn geregistreerde verenigingen waarvan 

inwoners van het betreffende dorp lid kunnen worden. De verenigingen zijn door het college erkend.  

                                                                                                                                                                              

19
 Interview dhr. Ruifrok, dhr. Veldhuijsen en dhr. Burghoorn. Evaluatierapport van de rekenkamercommissie Noordoostpolder 

‘Integraal Gebiedsgericht Werken. Samen werken aan samen leven’ (2011), p.16. 
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Door inwoners van de dorpen wordt het bestuur van de verenigingen gezien als vertegenwoordiger van 

belangen en ideeën van het dorp bij de gemeente Noordoostpolder. De jaarlijkse ledenvergaderingen 

worden door zowel inwoners als raadsleden, collegeleden en ambtenaren goed bezocht.  

 

Aanvankelijk vertegenwoordigden dorpsverenigingen naar de mening van de geïnterviewden de belangen 

van specifieke groepen burgers en bedrijven. Inmiddels worden ook de nieuwkomers vertegenwoordigd en 

zijn bedrijvenbelangen wat op de achtergrond geraakt.  

Momenteel werken de dorpsverenigingen aan dorpsvisies. Daarvan zijn er nu twee gereed. Ook de andere 

acht dorpsverenigingen zijn leading bij het opstellen van een eigen dorpsvisie. Daarin is onder meer 

aandacht voor zorg (burenhulp), woningbouw, recreatie en school- en opvangfaciliteiten. Door hun brede 

samenstelling hebben de besturen van dorpsverenigingen slagkracht en zelforganiserend vermogen. In 

samenwerking met andere partners dan de gemeente kunnen deze verenigingen veel organiseren, waarbij 

de gemeentelijke organisatie (gedeeltelijk) “buiten spel’’ kan komen te staan. Daarover wordt door de 

geïnterviewden positief geoordeeld, het hoort tenslotte bij een terugtredende overheid. 

Oorspronkelijk kregen de dorpsverenigingen van de gemeente standaard een budget ter beschikking. 

Inmiddels is geen sprake meer van deze vaste vorm van financiering, behalve dan een vaste voet van 1.500 

euro voor bestuur en organisatie. De verenigingen komen met een eigen initiatief bij de gemeente en in 

samenwerking wordt dan gezocht naar mogelijke financiering. Subsidie door de gemeente wordt 

bijvoorbeeld aangevuld met opbrengsten uit een sponsorloop.  

 

De dorpsverenigingen hebben zich verenigd in het tien-dorpen-overleg. De bestuurders van de tien 

verenigingen komen regelmatig bij elkaar en tweemaal per jaar schuift het college daarbij aan. ‘Als college 

kun je aan die groep een flinke kluif hebben’, stellen de geïnterviewden. Dat vond de gemeentelijke 

organisatie aanvankelijk lastig, maar wordt nu als een meerwaarde gezien. 

 

Wijkplatforms 

De gemeente Noordoostpolder kent naast de tien dorpsverenigingen ook drie wijkplatforms. Deze zijn op 

initiatief van de gemeente opgericht. Nog niet voor alle wijken bestaat een platform. Een groot 

onderhoudsproject in een buurt kan voor de gemeente aanleiding zijn om het initiatief te nemen tot 

oprichting van een wijkplatform. Als het gaat om vraagstukken op het gebied van openbare ruimte heeft de 

gemeente veel aan de input van bewoners van de betreffende wijken.  

Ervaring met dorpsverenigingen en wijkplatforms 

In de ogen van de geïnterviewden functioneren de dorpsverenigingen en wijkplatforms in de gemeente 

Noordoostpolder over het algemeen gezien goed. Het niveau van de onderwerpen die de verenigingen en 

platforms oppakken verschilt wel, afhankelijk van de grootte van het dorp of de wijk en de samenstelling van 

het bestuur en de leden. 

 

In de ervaring van de gemeente is de samenwerking met de dorpsverenigingen gemakkelijker dan die met 

de wijkplatforms. De dorpsverenigingen hebben een bredere ledenbasis dan de wijkplatforms en zijn meer 

betrokken bij hun eigen leefomgeving dan de besturen en leden van wijkplatforms. Voor wijkplatforms zijn 

vooral zaken op het gebied van de openbare ruimte van belang. Andere activiteiten van inwoners spelen 

zich veelal gedeeltelijk buiten de wijk af.  
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De medewerkers van de gemeente en de besturen van de dorpsverenigingen en wijkplatforms weten elkaar 

goed te vinden. De verbindingen tussen de vertegenwoordigers in de dorpen en wijken en 

gemeenteraadsleden zijn er ook. Hoewel in dat contact volgens de geïnterviewden het politieke wordt 

vermeden.  

 

De gemeente Noordoostpolder beschouwde de dorpsverenigingen aanvankelijk als belangenbehartigers.  

Nu ziet de gemeente de verenigingen volgens de geïnterviewden meer als gesprekspartner dan als lobbyist. 

 

Als het gaat om de samenwerking tussen de gemeente en de dorpsverenigingen en wijkplatforms is 

communicatie in de ogen van de geïnterviewden een aandachtspunt. De verenigingen en platforms worden 

zowel door de gemeenten als door anderen overvraagd. De organisaties worden niet alleen veel 

geraadpleegd, maar ontvangen daarnaast regelmatig te weinig informatie (terugkoppeling) over het vervolg 

van het project of uitkomsten van besprekingen.  

 

Het lijkt erop dat ook in de toekomst dorpsverenigingen en wijkplatforms en het IGW een rol zullen spelen in 

de gemeente Noordoostpolder. Deze rollen zullen veranderen en impact hebben op de positie van het 

college en de raad in processen en projecten. De gemeente zou graag zien dat in de dorpsverenigingen 

meer jonge leden vertegenwoordigd worden. Met behulp van social media wil de gemeente ook de groep 

inwoners van 20-35 jaar enthousiasmeren voor een (actieve) rol, al dan niet via de wijkplatforms en 

dorpsverenigingen.  

 

Figuur 3.6 Gemiddelde waardering samenwerking met gemeenten (1 is zeer slecht, 5 is zeer goed) 

 

 

Het merendeel van de respondenten geeft een voldoende voor de bereikbaarheid van de gemeente en de 

kwaliteit en tijdigheid van de communicatie door de gemeenten. De meerderheid van de respondenten geeft 

een cijfer van drie of hoger op de schaal van vijf. Als het gaat om de nakoming van toezeggingen zijn 

respondenten gemiddeld gezien minder tevreden.  

 

Op de vraag wat het afgelopen jaar de belangrijkste prestatie of het belangrijkste winstpunt van de dorps- of 

wijkraad is geweest, worden concrete resultaten genoemd zoals de realisatie van een dorpswinkel, de start 

van de renovatie van een fietsbrug en de totstandkoming van een dorpsplan. Ook een verbeterde relatie 

tussen de raad en de gemeente wordt als belangrijk resultaat genoemd.  
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In hun werkzaamheden lopen bestuurders van dorps- en wijkraden aan tegen problemen in de 

communicatie met de gemeente. Daarnaast blijkt uit de digitale vragenlijst dat dorps- en wijkraden kampen 

met tekort aan capaciteit, zowel in mankracht als financieel.  

 

De bestuurders van de dorps- en wijk raden zien de toegevoegde waarde van hun raad richting inwoners 

voornamelijk in het licht van een klankbordfunctie en de schakel tussen burgers en bestuur. Een respondent 

ziet voor diens raad ook een rol in het oplossen van gesignaleerde problemen en daarbij te prioriteren. Voor 

de gemeente denken de dorps- en wijkraden vooral de functie van adviseur en klankbord te vervullen.  
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4 Samenvatting 

4.1 / Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen uit dit rapport beschreven en de conclusies en 

aanbevelingen die daaraan worden verbonden. De bevindingen zijn in dit hoofdstuk beschreven aan de 

hand van de vier vragen die centraal stonden in dit onderzoek. 

4.2 / Hoeveel dorps- en wijkraden zijn er in Nederland? 

Nederland  

In dit onderzoek zijn in Nederland 1.165 dorpsraden en 1.028 wijkraden geteld. Van alle Nederlandse 

gemeenten telt 23,2% ten minste één dorpsraad, maar geen wijkraad. In 6,8% van de gemeenten is er 

minstens een wijkraad aanwezig. In 23,2% van de gemeenten is minstens een dorpsraad en minstens een 

wijkraad aanwezig. Dat betekent dat in totaal in 46,4% van de Nederlandse gemeenten ten minste een 

dorps- en/of wijkraad aanwezig is.  

 

In gemeenten waar enkel dorpsraden actief zijn, gaat het om gemiddeld 6,6 dorpsraden per gemeente. 

Wanneer in een gemeente enkel wijkraden actief zijn, gaat het om gemiddeld 6,8 raden. In gemeenten 

waarin beide vormen voorkomen zijn gemiddeld 6,3 dorpsraden en 8,4 wijkraden actief.  

 

Spreiding over provincies 

Feitelijk zijn in de provincies Friesland, Noord-Brabant en Gelderland de meeste dorpsraden aanwezig 

(respectievelijk 183, 174 en 124). De minste dorpsraden komen voor in Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland 

(respectievelijk 10, 27 en 33).  

 

In Noord-Brabant, Limburg en Gelderland komen de meeste wijkraden voor (respectievelijk 180,142 en 

137). De minste wijkraden komen voor in Flevoland, Zeeland en Friesland (respectievelijk 11, 24 en 46).  

 

In Friesland en Zeeland zijn vergeleken met de andere provincies aanzienlijk meer dorpsraden dan 

wijkraden aanwezig. In Utrecht en Zuid-Holland zijn juist meer wijkraden dan dorpsraden aanwezig.  

 

Gemiddeld gezien komen in de provincies Drenthe, Zeeland en Friesland de meeste dorpsraden per 

gemeente voor (respectievelijk 9,7, 8,2 en 6,8). De minste dorpsraden per gemeente vinden we in de 

provincies Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland (respectievelijk 0,5, 1 en 1,7).  

 

In de provincies Drenthe, Limburg en Noord-Brabant komen relatief gezien de meeste wijkraden per 

gemeente voor (respectievelijk 6,3, 4,4 en 2,7). De minste wijkraden per gemeente vinden we in de 

provincies Friesland, Flevoland en Zeeland (respectievelijk 1,7, 1,8 en 1,8).  
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Herindelingsgemeenten 

Er is specifiek onderzocht hoeveel dorps- en wijkraden er in herindelingsgemeenten zijn en in de tien 

grootste steden in Nederland. Vergeleken met het landelijke beeld zijn er in herindelingsgemeenten meer 

dorps- en/of wijkraden. In 68% van de herindelingsgemeenten is minstens één dorps- en/of wijkraad 

aanwezig. Landelijk gezien is dit 53,1%. Afgezet tegen het landelijk gemiddelde is er bij 

herindelingsgemeenten bovendien vaker sprake van zowel dorps- als wijkraden. 40% van de 

herindelingsgemeenten kent minstens een dorpsraad en een wijkraad. Landelijk gezien is dit percentage 

met 23,2% aanzienlijk lager. 

 

Tien grootste steden 

Vergeleken met het landelijke beeld zijn er in de tien grootste steden meer dorps- en/of wijkraden. In 80% 

van de steden is minstens één dorps- en/of wijkraad aanwezig. Landelijk gezien is dit 53,2%. Afgezet tegen 

het landelijk gemiddelde is er in de tien grootste steden bovendien vaker sprake van zowel dorps- als 

wijkraden. 40% van de steden kent minstens een dorpsraad en een wijkraad. Landelijk gezien is dit 

percentage met 23,2% aanzienlijk lager.  

 

Mate van activiteit dorps- en wijkraden 

Respondenten hebben de vraag beantwoord ‘hoe actief zijn dorpsraden op een schaal van 1-10 (10 is het 

meest effectief)?’. Deze vraag is gesteld om te bepalen in hoeverre de raden die zijn geteld ook 

daadwerkelijk actief zijn. Het laagst gegeven cijfer door alle respondenten is het cijfer 1, het hoogste een 10. 

De activiteit van dorpsraden wordt met gemiddeld een 7,3 gewaardeerd. Het meest gegeven cijfer is 8. Voor 

wijkraden is het laagst gegeven cijfer een 2 en het hoogst gegeven cijfer een 10. De activiteit van wijkraden 

wordt met gemiddeld een 7 gewaardeerd. Het meest gegeven cijfer is ook een 7. De activiteit van 

dorpsraden wordt beter gewaardeerd dan die van wijkraden. Uit de enquête komt het beeld naar voren dat 

de getelde dorps- en wijkraden in grote mate actief zijn.  

 

Gemeenten waarin geen dorps- en/of wijkraden actief zijn 

In 46,8% van de gemeenten is geen dorps- en/of wijkraad aanwezig. Uit de enquête blijkt dat veel 

gemeenten waarin geen dorps- en wijkraden actief zijn, het contact tussen burger en bestuur op een andere 

manier wordt vormgeven. Bijvoorbeeld middels belangen- en bewonersverenigingen, leefbaarheidsgroepen, 

wijkgericht werken en andere vormen van burgerparticipatie. Een andere belangrijke verklaring voor het 

ontbreken van dorps- en wijkraden is de kleinschaligheid van de gemeenten. Door de compactheid van 

gemeenten wordt representatie middels dorps- en wijkraden als onnodig gezien. In verschillende gemeenten 

is de ervaring dat de lijntjes tussen burgers en ondernemers en het gemeentebestuur kort zijn. Waardoor 

formele vormen van representatie niet nodig zijn.  

 

Van de Nederlandse gemeenten die geen dorps- en wijkraden kennen, beschikt 23,9% over een nota 

burgerparticipatie. 
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4.3 / Welke typen dorps- en wijkraden onderscheiden we in Nederland en hoe vaak wordt 
welk type gebruikt?  

Uit het onderzoek is gebleken dat een aantal factoren bepaalt hoe dorps- en wijkraden getypeerd kunnen 

worden. Deze factoren worden hieronder beschreven.  

 

Functies 

Een groot deel van de dorps- en wijkraden vervullen de functies ‘belangenbehartiging en representatie van 

een lokale gemeenschap binnen de gemeente’ en ‘platform van initiatieven uit de lokale samenleving’. 

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat dorps- en/of wijkraden in veel gevallen een communicatie- en 

adviesfunctie vervullen in het contact tussen de gemeente en inwoners. Dorps- en wijkraden spelen ook 

regelmatig een rol in de leefbaarheid in de eigen woonomgeving.  

 

Rechtsvorm  

Uit de enquête blijkt dat dorps- en wijkraden in grote meerderheid een privaatrechtelijke basis hebben en 

daarmee niet (direct) zijn ingesteld door het gemeentebestuur. De meerderheid van de dorps- en wijkraden 

in Nederland is georganiseerd in de vorm van een privaatrechtelijke stichting of een vereniging met leden. 

Daarmee is een bepaalde vorm van samenwerking met de gemeente niet automatisch een feit.  

 

Inbedding in de gemeentelijke beleids- en besluitvorming  

Dorps- en wijkraden maken in grote meerderheid afspraken met de gemeente. Dit gebeurt veelal middels 

informele afspraken. Wanneer er wel afspraken op papier worden vastgelegd, gebeurt dat meestal middels 

een convenant en in mindere mate via Integrale Dorpsontwikkelplannen (behalve voor wijkraden). Opvallend 

is dat in 24% van de gevallen wijkraden en de gemeente geen afspraken vastleggen over taken en 

bevoegdheden. Voor dorpsraden en gemeenten waarin dorps- en wijkraden actief zijn is dit percentage met 

respectievelijk 8% en 4,6% aanzienlijk lager. Uit de enquête blijkt dat raden daarnaast afspraken maken met 

gemeenten middels actielijsten, via een dorp- en wijkcoördinator, via adviesraden en middels 

samenwerkingsovereenkomsten.  

 

Afspraken die worden gemaakt middels convenanten worden doorgaans beschouwd als vrijblijvender dan 

afspraken in verordeningen. De enquête wijst dan ook uit dat dorps- en wijkraden en gemeenten doorgaans 

wel afspraken maken over taken en bevoegdheden, maar dat dit in de meerderheid van de gevallen op een 

vrij laagdrempelige wijze gebeurt.  

 

Voor het grote merendeel van dorps- en wijkraden is de contactambtenaar bij de gemeente het eerste 

aanspreekpunt. Opvallend is dat de contactambtenaar voor vrijwel alle dorps- en wijkraden het belangrijkste 

aanspreekpunt bij de gemeente is en dat raadsleden in geen geval als belangrijkste aanspreekpunt worden 

gezien.  

 

Benoeming of verkiezing van leden 

Om de democratische legitimiteit van dorps- en wijkraden in Nederland te bepalen hebben respondenten 

aangegeven of de leden van dorps- en wijkraden in hun gemeente zijn gekozen of benoemd.  
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Uit het onderzoek blijkt dat het grootste deel van de leden van dorps- en wijkraden is benoemd. Met 

uitzondering van een aantal dorps- en wijkraden gaat het hier om stichtingen en verenigingen die hun eigen 

leden benoemen en waar geen rol voor het college en de gemeenteraad ligt.  

 

Wanneer leden van dorps- en wijkraden worden gekozen, gaat het in vrijwel alle gevallen om verkiezing op 

basis van personen. In enkele gemeenten worden leden van dorps- en wijkraden gekozen op basis van 

lijsten.   

 

Bekostiging van dorps- en wijkraden 

De meerderheid van de dorps- en wijkraden is voor hun financiering afhankelijk van subsidie door de 

gemeente. Wanneer er sprake is van andere vormen van financiering uit eigen middelen of op andere wijze, 

gaat dit bijvoorbeeld om contributie door leden, donaties, sponsoring en inkomsten uit initiatieven (zoals oud 

papier ophalen, opbrengsten buurtfeest en advertentie-inkomsten wijkkrant).  

 

Verantwoording 

Uit het onderzoek blijkt dat  dorps- en wijkraden op verschillende manieren verantwoording afleggen aan de 

gemeente. In sommige gevallen leggen dorps- en wijkraden geen verantwoording af, in sommige 

gemeenten doen ze dat juist op meerdere manieren. Opvallend is dat het aantal wijkraden dat geen 

verantwoording aflegt aanmerkelijk hoger ligt dan het aantal dorpsraden dat geen verantwoording aflegt. 

Naast het jaarverslag en een overleg met de gemeente is er nog een aantal veel voorkomende wijzen van 

verantwoording afleggen. Zo blijkt uit de enquête dat een behoorlijk aantal raden subsidieverantwoording 

aflegt aan de gemeente. Ook een financieel verslag en de jaarrekening worden genoemd als 

verantwoordingsinstrumenten.  

4.4 / Wat zijn de ervaringen met dorps- en wijkraden? 

Ten behoeve van dit onderzoek is een analyse uitgevoerd van een aantal evaluaties naar het functioneren 

van dorps- en wijkraden in Nederland. Hoewel er slechts een beperkt aantal evaluaties is uitgevoerd, kan er 

een aantal overkoepelende positieve ervaringen worden gedestilleerd, evenals een aantal kanttekeningen. 

Dorps- en wijkraden zijn voor gemeenten gewaardeerde ‘oren en ogen’. Bestuurders van deze dorps- en 

wijkraden zijn in staat op buurt- en zelfs straatniveau wensen en problemen te signaleren. Als intermediair 

bieden zij de mogelijkheid tot constante draagvlakpeilingen. Daarnaast hebben dorps- en wijkraden voor de 

dorpen en wijken ook een duidelijke functie. Zij vertegenwoordigen de belangen van (een deel van) de 

bewoners en bieden een platform voor initiatieven. Ook geven zij een impuls aan identiteitsvorming, sociale 

cohesie en lokale visievorming. In het verdiepende casusonderzoek zijn daarnaast de volgende successen 

van dorps- en wijkraden benoemd: vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd, bestuurders vormen poule voor 

nieuwe politici, institutionalisering maakt samenwerking makkelijker, vraag en behoefte zijn transparanter, 

dorpen en wijken vormen een gesprekspartner.  

 

Naast te vermelden succesfactoren is er een aantal knelpunten genoemd in de evaluatierapporten en het 

casusonderzoek. Zo is er vaak onduidelijkheid over de precieze taken en bevoegdheden van de dorps- en 

wijkraden en ontbreekt het aan verwachtingenmanagement hierover. Daar komt bij dat er vaak geen heldere 

visie bestaat op burgerparticipatie, al dan niet in relatie tot een vorm van representatie.  
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Ook op het gebied van communicatie zijn er knelpunten. Communicatie is niet geformaliseerd waardoor er 

onduidelijkheden zijn over aanspreekpunten en het niveau van het inbrengen van input. Dorps- en wijkraden 

ervaren problemen met de complexiteit van sommige beleidsvelden en ambtelijke taal en er wordt niet altijd 

voldoende geïnformeerd of teruggekoppeld. Dit laatste blijkt ook uit het verschil in het oordeel over de 

doorwerking van adviezen van dorps- en wijkraden. Gemeenten oordelen hier positiever over dan de dorps- 

en wijkraden zelf. Hetzelfde geldt voor de invloed die dorps- en wijkraden kunnen hebben op de ontwikkeling 

en uitvoering van beleid. Er is vaak maar één fase waarin overleg plaatsvindt, die daarnaast onvoldoende 

wordt gekenmerkt door dialoog.  

 

De ervaringen  met dorps- en wijkraden lopen enorm uiteen. Dat komt omdat de verschillen tussen dorps- 

en wijkraden groot zijn, met betrekking tot de mate van representativiteit, taken en bevoegdheden, 

organisatie van deze raden en de kwaliteit ervan. Doorgaans zijn dorpsraden een historische en meer 

natuurlijke entiteit. Gemeenten zijn daarom over het algemeen positiever over het functioneren van 

dorpsraden als vertegenwoordiger van een territoriale begrensde gemeenschap dan over wijkraden. Ook de 

samenstelling van dorps- en wijkraden verschilt, wat van invloed is op de beoordeling (van bijvoorbeeld 

representativiteit).  

 

Op basis van het onderzoek kan worden gesteld  dat er sprake is van een top-down-benadering. 

Gemeenten zijn nog steeds leidend en regisserend. Ook de raden met privaatrechtelijke basis zijn voor hun 

bestaansrecht en activiteiten voor een belangrijk deel afhankelijk van financiering door de gemeente en de 

mate waarin de gemeente de raad betrekt bij besluitvorming. Voor gemeenten is het een uitdaging om 

bottom-up initiatieven te stimuleren. Het is nog te vaak ‘de vergroting van draagvlak voor gemeentelijk 

beleid’ in plaats van ‘bevordering van de eigen verantwoordelijkheid van burgers’. Om tot het laatste te 

komen, zijn ruimdenkende beleidsmakers nodig, moet er worden gebouwd aan vertrouwen en de 

grondvesten voor een ‘doe-democratie’.  
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Bijlage 1 Overzicht van (evaluatie)rapporten  
 

 Beleefde dorpsvisies, rapport gemeente Tytsjerkstradiel (2012) 

 Meedoen belangrijker dan winnen? Burgerparticipatie in de gemeente Beek, rapport gemeente Beek 
(2011) 

 De invloed en betrokkenheid van de wijkraden bij de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk 
beleid, rapport gemeente Brummen ( 2009) 

 Deelnamen aan wijkraden. Verwachtingen, motieven en ervaringen van bewoners over participatie in 
wijkraden, rapport Wijkraad Zuid gemeente Utrecht (2009) 

 Wijkraden op proef. Evaluatie functioneren Utrechtse wijkraden, rapport gemeente Utrecht (2003) 

 Evaluatie Wijkgericht Werken 0-meting, rapport gemeente Utrecht (2011) 

 Samen voor de wijk. Inzicht in de adviesrelatie wijkraden & Gemeente Utrecht, rapport gemeente 
Utrecht (2009) 

 Vertrouwen door dialoog. Balans van vier jaar Utrechtse wijkaanpak, rapport gemeente Utrecht (2005) 

 De oogst van twee jaar wijkaanpak. Samenvattende eindrapportage proefperiode ‘Wijkaanpak in 
Uitvoering’, rapport gemeente Utrecht (2003) 

 De professionele vrijwilliger. Een onderzoek naar competentiebehoeften van wijkraden en andere 
bewonersorganisaties, rapport Volksuniversiteit Twente (2012) 

 Dorps- en wijkraad onder de loep. Positionering van de Dorpsraad Acht en Wijkraad Vaartbroek-
Heesterakker-Bokt in relatie tot het stadsdeelkantoor en de stadsdeelcommissie Woensel-Noord, 
rapport gemeente Eindhoven (2005) 

 Wijken en kernen in beeld. Onderzoek naar wijkbeheer in de gemeente Terneuzen: “zorgenkind of 
moeders liefste?”, rapport gemeente Terneuzen (2009) 

 Zestien dorps- en wijkraden, één gemeente! Een onderzoek naar het wijkgericht werken in Weert, 
rapport gemeente Weert (2008) 
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Bijlage 2 Aanvullend cijfermateriaal bij figuren  
 

Figuur 2.1 Aantal dorps- en wijkraden in Nederland  
 

Aantal dorpsraden in Nederland 1.165 

Aantal wijkraden in Nederland 1.028  

 
 

Figuur 2.2 Aantal gemeenten met dorpsraad/raden, wijkraad/raden of beide 
 

Geen raden 192 

Alleen dorpsraden 95 

Alleen wijkraden 28 

Beide 95 

 
 

Figuur 2.3 Gemiddeld aantal raden per gemeente 
 

Gemeente met enkel dorpsraden 6,6 

Gemeente met enkel wijkraden 6,8 

Aantal dorpsraden in gemeenten waarin beide typen 
raden voorkomen 

6,4 

Aantal wijkraden in gemeenten waarin beide typen 
raden voorkomen 

8,3 

 
 

Figuur 2.4 Totaal aantal dorps- en wijkraden per provincie 
 

 Dorpsraden Wijkraden 

Drenthe 116 76 

Flevoland 10 11 

Friesland 183 46 

Gelderland 124 137 

Groningen 87 68 

Limburg 104 142 

Noord-Brabant 174 180 

Noord-Holland  112 121 

Overijssel 79 52 

Utrecht 27 58 

Zeeland 106 24 

Zuid-Holland  43 113 

 
 

Figuur 2.5 Relatieve spreiding dorps- en wijkraden per provincie 
 

 Dorpsraden Wijkraden 

Drenthe 9,7 6,3 

Flevoland 1,7 1,8 

Friesland 6,8 1,7 

Gelderland 2,2 2,4 

Groningen 3,8 3,0 
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Limburg 3,3 4,4 

Noord-Brabant 2,6 2,7 

Noord-Holland  2,0 2,1 

Overijssel 3,2 2,1 

Utrecht 1,0 2,2 

Zeeland 8,2 1,8 

Zuid-Holland  0,6 1,7 

 
 

Figuur 2.6 Aantal herindelingsgemeenten met dorpsraad/dorpsraden, wijkraad/raden of beide 
 

Geen raden 8 

Alleen dorpsraden 5 

Alleen wijkraden 1 

Beide 11 

 
 

Figuur 2.7 Aantal grote steden met dorpsraad/dorpsraden, wijkraad/wijkraden of beide  
 

Geen raden 1 

Alleen dorpsraden 0 

Alleen wijkraden 4 

Beide 5 

 
 

Figuur 2.9 Functies van dorps- en wijkraden (%) 
 

 Gemeenten met enkel 
dorpsraden 

Gemeenten met enkel 
wijkraden 

Gemeenten met beide 
typen raden 

Dienstverlening 7,1 12 19,5 

Belangenbehartiging 93 76 92 

Platform 71,8 60 77 

 

Figuur 2.10 Rechtsvormen van dorps- en wijkraden (%) 
 

 Gemeenten met enkel 
dorpsraden 

Gemeenten met enkel 
wijkraden 

Gemeenten met beide 
typen raden 

Publiekrecht 20,7 20 25,3 

Privaatrecht 79,3 80 74,7 

 
Figuur 2.11 Wijze waarop afspraken tussen dorps- en wijkraden en de gemeente zijn vastgelegd (%) 
 

 Gemeenten met enkel 
dorpsraden 

Gemeenten met enkel 
wijkraden 

Gemeenten met beide 
typen raden 

Intentieverklaringen 3,5 8 9,2 

Convenanten 51,8 28 42,5 

Verordeningen 5,9 16 19,5 

Integrale 29,4 0 24,1 
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dorpsontwikkelplannen 

Informele afspraken 49,4 36 42,5 

Niet 8 24 4,6 

 
Figuur 2.12 Aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden (%) 
 

 Gemeenten met enkel 
dorpsraden 

Gemeenten met enkel 
wijkraden 

Gemeenten met beide 
typen raden 

Raadsleden 0 0 0 

Wethouder 8,4 0 2,3 

Contactambtenaar 69,9 72 79,1 

Geen vast 
aanspreekpunt 

10,8 12 4,7 

 
 

Figuur 2.13  Leden gekozen of benoemd (%) 
 

 Gemeenten met enkel 
dorpsraden 

Gemeenten met enkel 
wijkraden 

Gemeenten met beide 
typen raden 

Gekozen 27,6 16 17 

Benoemd 72,4 84 83 

 
 

Figuur 2.14 Financiering dorps- en wijkraden (%) 
 

 Gemeenten met enkel 
dorpsraden 

Gemeenten met enkel 
wijkraden 

Gemeenten met beide 
typen raden 

Subsidie 74,7 68 79,1 

Eigen middelen 39,8 24 32,6 

Anders 21,7 28 26,7 

 
 

Figuur 2.15 Wijze waarop dorps- en wijkraden verantwoording afleggen aan gemeente (%) 
 

 Gemeenten met enkel 
dorpsraden 

Gemeenten met enkel 
wijkraden 

Gemeenten met beide 
typen raden 

Jaarverslag 26,1 36 43 

Overleg 39,8 24 43 

Geen 15,9 40 25,6 

Anders 33 10,5 28 
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Figuur 2.16 Vergoeding voor de leden (%) 
 

 Gemeenten met enkel 
dorpsraden 

Gemeenten met enkel 
wijkraden 

Gemeenten met beide 
typen raden 

Vaste vergoeding 14,1 16 25,3 

Geen vergoeding 85,9 84 74,7 

 
 

Figuur 3.1 Functie van dorps- en wijkraden in Apeldoorn (%) 
 

Dienstverlening 40 

Belangenbehartiging 100 

Platform 47 

 
 

Figuur 3.2 Mate waarin vergaderingen dorps- en wijkraden worden bezocht in Apeldoorn (%) 
 

Inwoners 100 

Wethouder 53,3 

Ambtenaren 73,3 

Raadsleden 93 

 
 

Figuur 3.3 Gemiddelde waardering samenwerking met gemeente Apeldoorn (1= zeer slecht, 5 = zeer goed)  
 

Bereikbaarheid 3,5 

Kwaliteit communicatie 3,3 

Tijdigheid communicatie 2,5 

Nakoming toezeggingen 2,9 

 
Figuur 3.4 Mate waarin vergaderingen dorps- en wijkraden worden bezocht in Noordoostpolder (%) 
 

Inwoners 100 

Wethouder 80 

Ambtenaren 80 

Raadsleden 80 

 
Figuur 3.5 Functie van dorps- en wijkraden in Noordoostpolder (%) 
 

Dienstverlening 80 

Belangenbehartiging 100 

Platform 100 

 
Figuur 3.6 Gemiddelde waardering samenwerking met gemeente Noordoostpolder  (1= zeer slecht, 5 = 
zeer goed)  
 

Bereikbaarheid 4 

Kwaliteit communicatie 3,4 

Tijdigheid communicatie 3,4 

Nakoming toezeggingen 2,8 
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Bijlage 3 Digitale kaart  
 

Op deze Google Maps pagina zijn alle dorps- en wijkraden in Nederland te vinden. Wanneer u op de 

punaise bij een gemeente klikt, verschijnt de tabel met daarin informatie over het aantal en de typen dorps- 

en wijkraden in die gemeente. De resultaten zijn door Google verdeeld over vier pagina’s.  

 

Ter illustratie is hieronder een aantal afbeeldingen weergegeven van de digitale dorps- en wijkradenkaart.  

De kleur van de punaise geeft aan of er in de gemeente geen raden aanwezig zijn, enkel dorpsraden, enkel 

wijkraden of zowel dorps- als wijkraden, waarbij: 

- Rood = geen raden 

- Geel = enkel dorpsraden 

- Paars = enkel wijkraden 

- Blauw = zowel dorps- als wijkraden 

 

 

 

https://www.google.nl/maps/ms?msid=214875742326761861953.0004ca09a7f7329392c9d&msa=0
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Bijlage 4 Aantal en typen dorps- en wijkraden per gemeente 
 

In deze bijlage vindt u per gemeente (gesorteerd per provincie) het aantal en typen dorps- en wijkraden. 

 

DRENTHE 

 

Aa en Hunze 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Assen 

1 Dorpsraad 

9 Wijkraden 

Publiekrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart  

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Borger-Odoorn 

Geen informatie aanwezig 

 

Coevorden 

23 Dorpsraden 

4 Wijkraden 

Publiekrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

 

De Wolden 

14 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 
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Leden zijn op eigen initiatief een vereniging gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Intentieverklaringen 

 Convenanten 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Emmen 

2 Dorpsraden 

33  Wijkraden 

Publiekrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Verordeningen 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Hoogeveen 

10 Dorpsraden 

15 Wijkraden 

Publiekrechtelijke basis 

De benoeming van de leden verschilt per organisatie en wordt door de bewoners bepaald 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Intentieverklaringen 

 Convenanten 



 

 Rapport / Dorps- en wijkraden in Nederland  – Onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 48 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

Raden gefinancierd uit: 

 Financiële middelen overgedragen vanuit: de gemeente en 3 corporaties 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Gebiedsregisseurs die onder de Smederijen vallen 

 

Meppel 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Midden-Drenthe 

23 Dorpsraden 

3 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden benoemd op initiatief van de dorps- en wijkbewoners 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Eigen middelen 

 Vaste bijdrage vanuit: de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Noordenveld 

17 Dorpsraden 

12 Wijkraden 

 

Tynaarlo 

11 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Eigen middelen 
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Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Westerveld 

15 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Sociaal-culturele activiteiten 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

FLEVOLAND 

 

Almere 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Dronten 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Lelystad 

6 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 
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 Contactambtenaar 

 

Noordoostpolder 

10 Dorpsraden 

5 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Urk 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Zeewolde 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

FRIESLAND 

 

Achtkarspelen 

11 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden benoemd door het verenigingsbestuur 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 
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 Contactambtenaar 

 

Ameland 

4 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Nieuwe leden worden benoemd door zittende bestuursleden 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Sociaal-culturele activiteiten  

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Wethouder 

 

Boornsterhem (Boarnsterhim) 

16 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Leefbaarheid vergroten 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Dantumadeel (Dantumadiel) 

10 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart  

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 
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Afspraken met de gemeente middels: 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Dongeradeel (Dongeradiel) 

21 Dorpsraden 

7 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen  

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Intentieverklaringen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Ferwerderadeel (Ferwerderadiel) 

7 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een vereniging gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

 Jaarlijks overleg met het college van B&W 

Raden gefinancierd uit: 

 Eigen middelen 

 Opbrengsten uit: het beheer van de dorpshuizen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 
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Franekeradeel (Franekeradiel) 

12 Dorpsraden 

6 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Projectafspraken  

 Subsidieafspraken  

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Gaasterland-Sloten (Gaasterlân-Sleat) 

10 Dorpsraden 

Publiekrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

 Afspraken tijdens vergaderingen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Harlingen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Heerenveen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 
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Het Bildt 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Kollumerland en Nieuwkruisland 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Leeuwarden 

5 Dorpsraden 

22 Wijkraden 

Publiekrechtelijke basis 

Nieuwe leden kunnen zichzelf voor een functie aanmelden 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Informeren van de gemeente over wat er onder de bevolking leeft  

Afspraken met de gemeente middels: 

  Grote invloed voor de raden bij het nemen van besluiten door de raad en het college 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Leeuwarderadeel (Leeuwarderadiel) 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Lemsterland 

Geen informatie aanwezig 

 

Littenseradeel (littenseradiel) 

22 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 
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 Actielijsten volgend uit: vergaderingen tussen de raden en de gemeente 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Menaldumadeel (Menameradiel) 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Ooststellingwerf 

13 Dorpsraden 

3 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Opsterland 

15 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden benoemd of gekozen binnen de raden 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Intermediair tussen de bewoners en gemeente 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

 Tijdens jaarlijks bezoek van het college van B&W 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 
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 Sponsoren 

 Subsidies van andere overheden 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Geen vast aanspreekpunt 

 

Skarsterlân 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Schiermonnikoog 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Smallingerland 

11 Dorpsraden 

8 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Nieuwe leden worden tijdens vergadering voorgedragen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Súdwest-Fryslân 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Terschelling 

7 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn gekozen door middel van verkiezingen 

 

Tietjerksteradeel (Tytsjerksteradiel) 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 
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Vlieland 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Weststellingwerf 

19 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting of vereniging gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

GELDERLAND 

 

Aalten  

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Apeldoorn 

7 Dorpsraden 

16 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn het bestuur van de verenigingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Wethouder 
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Arnhem 

2 Dorpsraden 

22 Wijkraden 

Publiekrechtelijke basis 

Leden worden benoemd door het college van B&W 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Spelregels wijkgericht werken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Barneveld 

8 Dorpsraden 

10 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden van de dorpsraden worden benoemd via dorpsvergaderingen; leden van de wijkraden worden 

gezocht via lokale kranten 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Aanspreekpunt voor gemeente, politie en woningstichting 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Intentieverklaringen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Berkelland 

8 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 



 

 Rapport / Dorps- en wijkraden in Nederland  – Onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 59 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Beuningen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Bronckhorst 

16 Dorpsraden 

Publiekrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Brummen 

8 Dorpsraden 

8 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Nota burgerparticipatie 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 
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Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Vakinhoudelijk ambtenaar 

 Contactambtenaar voor de wijkraden 

 

Buren 

3 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een vereniging gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Culemborg 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Doesburg 

5 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Intentieverklaringen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Doetinchem 

2 Dorpsraden 

3 Wijkraden 
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Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Partner in wijkwerk 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

 Jaarplan wijkwerk (per wijk) 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Wijk-/dorpsregisseur  

 

Druten 

1 Wijkraad 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Duiven 

2 Dorpsraden 

3 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn zelf een stichting gestart op initiatief van het college van B&W 

Raden vervullen functies: 

 Adviesorgaan voor het college van B&W 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 



 

 Rapport / Dorps- en wijkraden in Nederland  – Onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 62 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Ede 

3 Dorpsraden 

9 Wijkraden 

Publiekrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Diverse methoden 

Raden gefinancierd uit: 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Elburg 

5 Dorpsraden 

Publiekrechtelijke basis 

Leden worden benoemd door het college van B&W 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Epe 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Ermelo 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 
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Geldermalsen 

3 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

 

Groesbeek 

3 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Niet 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Geen vast aanspreekpunt 

 

Harderwijk 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Hattem 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Heerde 

2 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Wethouder 
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Heumen 

2 Dorpsraden 

3 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een vereniging of stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Bevorderen van de leefbaarheid 

 Klankbord voor de gemeente 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Informele afspraken 

 Kadernota 

 Spelregels wijkgericht werken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

 Fondswerving  

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Lingewaal 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Lingewaard 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Lochem 

9 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 
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 Contactambtenaar 

 

Maasdriel 

1 Dorpsraad 

 

Millingen aan de Rijn 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Montferland 

9 Dorpsraden 

9 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een vereniging of stichting gestart; leden zijn bij enkele raden gekozen 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Faciliteren van samenwerking tussen de bewoners en gemeente/politie/woningcorporaties 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Intentieverklaringen 

 Informele afspraken 

 Nauwe betrokkenheid bij beleidsontwikkeling 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Neder-Betuwe 

Geen informatie aanwezig 

 

Neerijnen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Nijkerk  

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Nijmegen 

20-25 wijkraden 
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Nunspeet 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Oldebroek 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Oost Gelre 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Oude IJsselstreek 

13 Dorpsraden 

2 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn het bestuur van de bewonersverenigingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

Raden gefinancierd uit: 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Overbetuwe 

8 Dorpsraden 

3 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Klankbord en informatiebron voor de gemeente 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Niet  

Raden gefinancierd uit: 

 Onbekend  

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 



 

 Rapport / Dorps- en wijkraden in Nederland  – Onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 67 

 Contactambtenaar 

 

Putten 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Renkum 

5 Dorpsraden 

4 met een publiekrechtelijke basis en 1 met een privaatrechtelijke basis 

Van 4 worden de leden benoemd door het college van B&W; bij 1 is er een gekozen voorzitter 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenant 

 Reglement 

 Plan van aanpak 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Rheden 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Rijnwaarden 

3 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 
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Rozendaal 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Scherpenzeel 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Tiel 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Ubbergen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Voorst 

Geen informatie aanwezig 

 

Wageningen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

West Maas en Waal 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Westervoort 

8 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Platform 

 Communicatiekanaal voor gemeente, politie, woningbouw naar de bewoners 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

 Spelregels wijkgericht werken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Lokale sponsoren 

 Budget vanuit: de woningbouwverenigingen  

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 
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Wijchen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Winterswijk 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Zaltbommel 

1 Dorpsraad 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken met dorps- en wijkcoördinatoren  

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Zevenaar 

2 Dorpsraden 

8 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een vereniging of stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Informeren, adviseren en organiseren 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Intentieverklaringen 

 Convenanten 

 Verordeningen 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente (budget op aanvraag) 

 Eigen middelen 

 Sponsoring 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 
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 Contactambtenaar 

 

Zutphen  

2 Dorpsraden 

2 Wijkraden 

Publiekrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Verordeningen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

GRONINGEN 

 

Appingedam 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Bedum 

4 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Niet 

Raden gefinancierd uit: 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Wethouder 

 

Bellingwedde 

3 Dorpsraden 
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Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een vereniging gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Niet 

Raden gefinancierd uit: 

 Eigen middelen 

 Bijdrage in de kosten 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

De Marne 

20 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Nieuwe leden worden persoonlijk benaderd 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Aanspreekpunt voor het bestuur 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Geen vast aanspreekpunt 

 

Delfzijl 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Eemsmond 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Groningen 

4 Dorpsraden 

40 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 
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Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Stadsdeelcoördinatie 

 

Grootegast 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Haren 

Geen informatie aanwezig 

 

Hoogezand-Sappemeer 

6 Dorpsraden 

7 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Afspraken met het college van B&W 

Raden gefinancierd uit: 

 Onbekend 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Geen vast aanspreekpunt 

 

Leek 

7 Dorpsraden (verenigingen) 

2 wijkraden (verenigingen) 

 

Loppersum 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 
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Marum  

5 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

 Subsidie van andere overheden 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Geen vast aanspreekpunt 

 

Menterwolde 

4 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Bij 3 zijn de leden op eigen initiatief een stichting gestart; bij 1 is er sprake van een coöperatie met een 

gekozen bestuur 

Raden vervullen functies: 

 Intermediair voor gemeente en bewoners 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten  

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Wethouder 

 

Oldambt 

14 Dorpsraden 

5 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 
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 Gesprekspartner van de gemeente 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Verordeningen 

 Beleidsnota’s  

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

 Leefbaarheidsfonds woningcorporaties  

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Pekela 

2 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden benoemd door het College van B&W 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Intentieverklaringen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Slochteren  

12 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een vereniging of stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Beheer voorzieningen 

 Sociaal-culturele activiteiten 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Intentieverklaringen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 
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 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Stadskanaal 

5 Dorpsraden 

7 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart  

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Subsidie van andere overheden 

 Sponsoring  

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Ten Boer 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Veendam 

3 Dorpsraden 

5 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Informatie over de wijk verstrekken aan de gemeente 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

 Protocol 

Raden gefinancierd uit: 
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 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Vlagtwedde 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Winsum 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Zuidhorn 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

LIMBURG 

 

Beek 

2 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Niet 

Raden gefinancierd uit: 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Geen vast aanspreekpunt 

 

Beesel 

3 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden benoemd en/of gekozen op basis van de statuten van de raden 

Raden vervullen functies: 

 Verbeteren van de leefbaarheid 

 Versterken van de samenwerking tussen gemeente en bewoners 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Statuten 

Raden gefinancierd uit: 
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 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Bergen (L) 

6 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Brunssum 

5 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Echt-Susteren 

9 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 
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 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Eijsden-Margraten 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Gennep 

3 Dorpsraden 

3 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Subsidie van andere overheden of fondsen 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Gulpen-Wittem 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Heerlen 

19 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 



 

 Rapport / Dorps- en wijkraden in Nederland  – Onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 79 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Buurt actie plannen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Horst aan de Maas 

15 Dorpsraden 

Publiekrechtelijke basis 

Leden zijn gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Verordeningen 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Kerkrade 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Landgraaf 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Leudal 

15 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 
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 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Maasgouw 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Maastricht  

1 Dorpsraden 

38 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting of vereniging gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Buurtbudgetten  

Raden gefinancierd uit: 

 Buurtbudgetten  

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Stadsdeelleiders  

 

Mook en Middelaar 

3 Dorpsraden 

1 Wijkraad 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Nota Burgerparticipatie 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 
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Nederweert 

5 Dorpsraden 

1 Wijkraad 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Mobilisator leefbaarheidsinitiatieven 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Verordeningen 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Nuth 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Onderbanken 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Peel en Maas 

5 dorpsraden 

 

Roerdalen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Roermond 

5 Dorpsraden 

5 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Platform 
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Afspraken met de gemeente middels: 

 Niet 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Geen vast aanspreekpunt 

 

Schinnen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Simpelveld 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Sittard-Geleen 

5 dorpsraden  

24 wijkraden 

 

Stein 

1 Dorpsraad 

1 Wijkraad 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Niet 

Raden gefinancierd uit: 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Vaals 

5 Dorpsraden 

8 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Benoeming van leden verschilt per raad 

Raden vervullen functies: 
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 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Valkenburg aan de Geul 

2 Dorpsraden 

5 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

 

Venlo 

6 Dorpsraden 

9 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Verordeningen 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Stadsdeelmanager  

 

Venray 

13 Dorpsraden 

7 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 
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Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Voerendaal 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Weert 

5 Dorpsraden 

11 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Verordeningen 

 Leefbaarheidsagenda 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

NOORD-BRABANT 

 

Aalburg 

4 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 
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 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Alphen-Chaam 

1 Dorpsraad 

Privaatrechtelijke basis 

Benoeming op basis van vrijwilligheid 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de provincie 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Asten 

2 Dorpsraden 

4 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn een stichting 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Mede vorm geven aan het Wmo prestatieveld leefbaarheid 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Platform Leefbaarheid 
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Baarle-Nassau 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Bergeijk 

6 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Mede uitvoering geven aan leefbaarheidsprojecten  

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Bergen op Zoom 

2 Dorpsraden 

8 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief of op initiatief van de gemeente een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Wisselend per gebied 

Raden gefinancierd uit: 

 Niet bekend 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Bernheze 

4 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 
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 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Geen vast aanspreekpunt 

 

Best 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Bladel 

3 Dorpsraden 

Publiekrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Verordeningen 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Boekel 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Boxmeer 

10 Dorpsraden 

5 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart  

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 
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 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Subsidie van fondsen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Boxtel 

1 Dorpsraad 

4 Wijkraden 

 

Breda 

4 Dorpsraden 

22 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Activiteitensubsidie 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Geen vast aanspreekpunt 

 

Cranendonck 

6 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Advies aan de gemeente 

 Verbetering van de leefomgeving 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 
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 Toelage van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Cuijk 

6 Dorpsraden 

4 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Intermediair tussen gemeente en bewoners 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Deurne 

4 Dorpsraden 

6 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Geen vast aanspreekpunt 

 

Dongen  

2 Dorpsraden 

6 Wijkraden 



 

 Rapport / Dorps- en wijkraden in Nederland  – Onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 90 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart  

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Dorps- en wijkplannen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Drimmelen 

6 Dorpsraden 

8 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Eersel 

6 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Advies aan de gemeente 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 
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 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Eindhoven 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Etten-Leur 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Geertruidenberg  

2 Dorpsraden 

2 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden niet benoemd 

Raden vervullen functies: 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Niet 

Raden gefinancierd uit: 

 Facilitair bedrag in beheer gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Geldrop-Mierlo 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Gemert-Bakel 

6 Dorpsraden 

Publiekrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Coördinatie leefbaarheidsagenda 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 
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 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Gilze en Rijen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Goirle 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Grave 

3 Dorpsraden 

4 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief of op initiatief van de gemeente een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Andere subsidies 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Haaren 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Halderberge 

5 Dorpsraden 

5 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 
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Afspraken met de gemeente middels: 

 Intentieverklaringen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Heeze-Leende 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Helmond 

11 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting of vereniging gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Niet 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

‘s-Hertogenbosch 

13 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Advies aan de gemeente 

 Bevorderen bewonersparticipatie 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Verordeningen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 
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Heusden 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Hilvarenbeek 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Laarbeek 

4 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Landerd 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Loon op Zand 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Maasdonk 

3 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 



 

 Rapport / Dorps- en wijkraden in Nederland  – Onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 95 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Mill en Sint Hubert 

2 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Geen vast aanspreekpunt 

 

Moerdijk 

9 Dorpsraden 

3 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Nuenen, Gerwen en Nederwetten 

2 Dorpsraden 

1 Wijkraad 

Publiekrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 
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 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Verordeningen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Oirschot 

2 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de Provincie 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Oisterwijk 

1 Dorpsraad 

2 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Intentieverklaringen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Oosterhout 

3 Wijkraden 
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Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Niet 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Geen vast aanspreekpunt 

 

Oss 

5 Dorpsraden 

5 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden benoemd door het college van B&W 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Verordeningen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Reusel-De Mierden 

3 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 
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Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Roosendaal 

13 Dorpsraden 

13 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Rucphen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Schijndel 

6 Dorpsraden 

6 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Sint Anthonis 

7 Dorpsraden 
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Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Intentieverklaringen 

 Convenanten 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Sint-Michielsgestel 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Sint-Oedenrode 

3 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

2 van de raden zijn op eigen initiatief gestart 1 op initiatief van het college van B&W 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Someren 

3 Dorpsraden 

4 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 
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 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Son en Breugel 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Steenbergen 

5 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden benoemd door de gemeenteraad  

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Onbekend 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Tilburg 

2 Dorpsraden 

18 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 

Uden 

2 Dorpsraden 

7 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 
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 Platform 

 Advies aan gemeente 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Verordeningen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Facilitering door de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Valkenswaard 

1 Dorpsraad 

1 Wijkraad 

Publiekrechtelijke basis 

 

Veghel 

6 Dorpsraden 

6 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Veldhoven 

1 Dorpsraden 

8 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Benoeming van de leden verschilt per raad 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 
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Afspraken met de gemeente middels: 

 Verordeningen 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

 Richtlijnen in beleidsnota’s  

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Financiering van derden  

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Vught 

1 Dorpsraad 

 

Waalre 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Waalwijk 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Werkendam 

1 Dorpsraad 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

 

Woensdrecht 

5 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden benoemd door het college van B&W 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Verordeningen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 



 

 Rapport / Dorps- en wijkraden in Nederland  – Onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 103 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Woudrichem 

2 dorpsraden  

Meerdere wijkraden  

 

Zundert 

2 Dorpsraden 

1 Wijkraad 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

NOORD-HOLLAND 

 

Aalsmeer 

1 Dorpsraad 

5 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 
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Alkmaar 

3 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Subsidie vanuit: corporaties 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Amstelveen 

1 Dorpsraad 

7 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden melden zich vrijwillig aan 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Amsterdam 

2 dorpsraden  

Tenminste 5 wijkraden  

 

Beemster 

3 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 
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 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Bergen (NH) 

4 Dorpsraden 

12 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

 Wijkcontracten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

 Sponsoren  

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Beverwijk 

1 Dorpsraad 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Prestatieafspraken  

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 



 

 Rapport / Dorps- en wijkraden in Nederland  – Onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 106 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Blaricum 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Bloemendaal  

1 Dorpsraad 

1 Wijkraad 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart  

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Niet 

Raden gefinancierd uit: 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Geen vast aanspreekpunt 

 

Bussum 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Castricum 

2 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

De betreffende stichting en vereniging hebben beiden hun eigen methode voor het benoemen/kiezen van 

het bestuur 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Verbeteren van de communicatie tussen burger en gemeente 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 



 

 Rapport / Dorps- en wijkraden in Nederland  – Onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 107 

Den Helder 

9 Wijkraden  

 

Diemen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Drechterland 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Edam-Volendam 

Geen informatie aanwezig 

 

Enkhuizen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Graft-De Rijp 

1 Dorpsraad 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Niet 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Geen vast aanspreekpunt 

 

Haarlem 

1 Dorpsraad 

34 Wijkraden 

Publiekrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen  

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Verordeningen 
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Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Stadsdeelregisseur 

 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

3 Dorpsraden 

Publiekrechtelijke basis/Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Wethouder 

 

Haarlemmermeer 

13 Dorpsraden 

16 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Harenkarspel 

6 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 
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Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Wethouder 

 

Heemskerk 

6 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden nemen vrijwillig deel 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Uitvoering van buurtcontracten 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Buurtcontracten tussen wijken, gemeente, politie, welzijnsinstelling, woningbouwvereniging 

Raden gefinancierd uit: 

 Bedrag van de gemeente op basis van de buurtcontracten 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Heemstede 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Heerhugowaard 

1 dorpsraad  

9 wijkraden  

 

Heiloo 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Hilversum 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Hollands Kroon 

16 Dorpsraden 
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2 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Hoorn 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

  

Huizen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Koggenland 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Landsmeer 

1 dorpsraad  

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 

Langedijk 

2 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden vanuit: de leden gekozen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Onderwerp afhankelijke afspraken 

 

Laren 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 
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Medemblik 

14 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Advies aan de gemeente 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Muiden 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Naarden  

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Oostzaan 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Opmeer 

4 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Methode van benoeming van de leden niet bekend 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Niet bekend 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Geen vast aanspreekpunt 

 

Ouder-Amstel 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 
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Purmerend 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Schagen 

Geen informatie aanwezig 

 

Schermer 

6 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting of vereniging gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Het college van B&W 

 

Stede Broec 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Texel 

7 Dorpsraden 

Publiekrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 



 

 Rapport / Dorps- en wijkraden in Nederland  – Onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 113 

 

Uitgeest 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Uithoorn 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Velsen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Waterland 

8 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Burgemeester 

 

Weesp 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Wijdemeren 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Wormerland 

3 Dorpsraden 

Publiekrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

 

Zaanstad 

12 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 
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Raden vervullen functies: 

 Platform 

 Sparringspartner voor de gemeente 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Functioneringsbudget van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Zandvoort 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Zeevang 

6 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 College van B&W 

 

Zijpe 

5 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Geen vast aanspreekpunt 
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OVERIJSSEL 

 

Almelo 

Geen informatie aanwezig 

 

Borne 

2 Dorpsraden 

10 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Mede afhankelijk van de rol die de wijkorganisatie wil vervullen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Dalfsen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Deventer 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Dinkelland 

10 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 
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Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Enschede 

3 Dorpsraden 

16 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Advies aan de gemeente 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Verordeningen 

 Informele afspraken 

 Regeling inzake wijkorganen 

 Subsidieverordening wijkorganen 

 Notitie wijkorganen en adviesafspraken 

 Huishoudelijk reglement adviescommissie wijkorganen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 Stadsdeelmanager 

 

Haaksbergen 

3 Dorpsraden 

7 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 
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 Contactambtenaar 

 

Hardenberg 

25 Dorpsraden 

10 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Hellendoorn 

6 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden benoemd via de aangesloten verenigingen 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Hengelo 

1 Dorpsraad 

7 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart  

Raden vervullen functies: 
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 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Verordeningen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Subsidie woningcorporatie 

 Sponsoring van derden 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Hof van Twente 

3 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden hebben geen formele status 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Geen vast aanspreekpunt 

 

Kampen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Losser 

4 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Benoeming van de leden geschied op basis van de statuten 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 



 

 Rapport / Dorps- en wijkraden in Nederland  – Onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 119 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Oldenzaal 

Geen informatie aanwezig 

 

Olst-Wijhe 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Ommen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Raalte  

8 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Rijssen-Holten 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Staphorst 

2 Dorpsraden 

2 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 
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 Intentieverklaringen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Sponsoren 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Gemeentesecretaris 

 

Steenwijkerland 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Tubbergen 

9 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden door de dorpsraden zelf benoemd 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Twenterand  

3 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Jaarlijkse bijdrage van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 
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Wierden 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Zwartewaterland 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Zwolle 

Geen informatie aanwezig 

 

UTRECHT 

 

Amersfoort 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Baarn  

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Bunnik 

1 Dorpsraad 

 

Bunschoten 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

De Bilt 

2 Dorpsraden 

1 Wijkraad 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Burgerparticipatie 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Woningstichting 
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 Inkomsten wijkblad 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

De Ronde Venen 

4 Dorpsraden 

5 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Eemnes 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Houten 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

IJsselstein 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Leusden 

11 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 



 

 Rapport / Dorps- en wijkraden in Nederland  – Onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 123 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Lopik 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Montfoort 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Nieuwegein 

10 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Samenwerkingsovereenkomst  

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente met cofinanciering van woningcorporaties  

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Wijkmanager 

 

Oudewater 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Renswoude 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Rhenen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Soest 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Stichtse Vecht 

6 Dorpsraden 



 

 Rapport / Dorps- en wijkraden in Nederland  – Onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 124 

26 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Utrecht 

10 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Advies aan de gemeente 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Verordeningen 

 Notities 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar per wijk 

 

Utrechtse Heuvelrug 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Veenendaal 

1 Wijkraad 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 
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 Convenanten 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Vianen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Wijk bij Duurstede 

1 Dorpsraad 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een vereniging gestart, gefaciliteerd door de gemeente 

Raden vervullen functies: 

 Platform 

 Aanspreekpunt voor bewoners en gemeente 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Intentieverklaringen 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Woerden 

3 Dorpsraden 

5 Wijkraden 

Publiekrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 
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 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Woudenberg 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Zeist 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

ZEELAND 

 

Borsele 

15 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Wethouder 

 

Goes  

6 Dorpsraden 

8 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Besteding wijks- en dorpsbudget 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Verordeningen 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

Raden gefinancierd uit: 
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 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Hulst 

12 Dorpsraden 

4 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden benoemd door een open procedure 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Verordeningen 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Kapelle 

2 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Geen vast aanspreekpunt 

 

Middelburg 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Noord-Beveland 

6 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 
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Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Reimerswaal 

5 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn veelal zelfbenoemd 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Schouwen-Duiveland 

16 dorpsraden  

 

Sluis 

16 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 
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 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Terneuzen 

13 Dorpsraden 

11 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden door de raden op eigen initiatief benoemd 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Intentieverklaringen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Tholen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Veere 

13 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Verordeningen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Sponsoren 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Wethouder 
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Vlissingen 

2 Dorpsraden 

1 Wijkraad 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

ZUID-HOLLAND 

 

Alblasserdam 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Albrandswaard 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Alphen aan den Rijn 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Barendrecht 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Bergambacht 

3 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden aangedragen door raadsleden, het college van B&W, of door middel van een open 

sollicitatie 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Informatiewisseling tussen burgers en gemeente 

 Versterking sociale cohesie binnen de kernen 
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Afspraken met de gemeente middels: 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Projectbudget kerngericht werken van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Bernisse 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Binnenmaas 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Bodegraven-Reeuwijk 

6 Dorpsraden 

4 Wijkraden 

Publiekrechtelijke basis 

Nieuwe leden worden door de raden zelf gezocht 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Communicatie tussen bewoners en gemeente 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Vergoeding van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Boskoop 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Brielle 

2 Dorpsraden 

4 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 
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Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Informatie en klankbord voor de gemeente 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Verordeningen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Wethouder 

 

Capelle aan den IJssel 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Cromstrijen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Delft 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Den Haag 

52 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Benoeming van de leden verschilt per raad 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Sociaal-culturele activiteiten 

 Advies aan de gemeente 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Verordeningen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

 Eigen middelen 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Betreffende Stadsdeeldirecteur 

 

Dirksland 

3 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 
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Leden worden benoemd op initiatief van een enkeling 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Griffier 

 

Dordrecht 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Goedereede 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Gorinchem 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Gouda 

13 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Benoeming van de leden geschiedt op initiatief van de raad, het college van B&W of eigen initiatief, 

afhankelijk van de vorm 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Graafstroom, Liesveld en Nieuw Lekkerland (per 1 januari 2013: herindelingsgemeente Molenwaard) 

10 dorpsraden  

 

Hardinxveld-Giessendam 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 
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Hellevoetsluis 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Hendrik-Ido-Ambacht 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Hillegom 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Kaag en Braassem 

6 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op eigen initiatief een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Geen vast aanspreekpunt 

 

Katwijk 

5 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden benoemd door het college van B&W 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Reglement wijkraden van het college van B&W 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Korendijk 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 
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Krimpen aan den IJssel 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Lansingerland 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Leerdam 

3 Dorpsraden 

3 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

 

Leiden 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Leiderdorp 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Leidschendam-Voorburg 

1 Wijkraad 

Publiekrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Verordeningen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Lisse 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Maassluis 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 
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Middelharnis 

2 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden geworven door gemeente 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Smeermiddelenbudget van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Midden-Delfland 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Nederlek 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Nieuwkoop 

4 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden zijn op initiatief van het college van B&W en de raad een stichting gestart 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Integrale dorpsontwikkelingsplannen 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Noordwijk 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 
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Noordwijkerhout 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Oegstgeest 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Oostflakkee 

3 Dorpsraden 

Privaatrechtelijke basis 

Leden worden niet benoemd 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Niet bekend 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Griffier 

 

Oud-Beijerland 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Ouderkerk  

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Papendrecht 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Pijnacker-Nootdorp 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Ridderkerk 

7 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

De raden beslissen zelf over nieuwe leden 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 
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 Platform 

 Advies aan gemeente 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

Raden gefinancierd uit: 

 Facilitering door de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Wijkregisseur 

 

Rijnwoude 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Rijswijk 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Rotterdam  

14 Wijkraden 

Publiekrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Dienstverlening 

 Belangenbehartiging 

 Platform 

 Besluitvorming over buitenruimte en welzijn 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Convenanten 

 Verordeningen 

Raden gefinancierd uit: 

 Algemene- en doeluitkeringen uit een fonds van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Het college van B&W of de betreffende wethouders direct  

 

Schiedam 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Schoonhoven 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 
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Sliedrecht 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Spijkenisse 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Strijen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Teylingen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Vlaardingen 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Vlist 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Voorschoten 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Waddinxveen 

4 Wijkraden 

Privaatrechtelijke basis 

Benoeming van de leden is niet officieel vastgelegd 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Wijkbudget van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

Wassenaar 

Geen informatie aanwezig 
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Westland 

Geen informatie aanwezig 

 

Westvoorne 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Zederik 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Zoetermeer 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Zoeterwoude 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Zuidplas 

Geen dorps- en/of wijkraden aanwezig 

 

Zwijndrecht 

1 Dorpsraad 

6 Wijkraden 

Publiekrechtelijke basis 

Leden worden gekozen door middel van verkiezingen 

Raden vervullen functies: 

 Belangenbehartiging 

Afspraken met de gemeente middels: 

 Informele afspraken 

Raden gefinancierd uit: 

 Subsidie van de gemeente 

Eerste aanspreekpunt bij de gemeente: 

 Contactambtenaar 

 

 

 


