Toelichting dorpsonderonsjes
Wat zijn dorpsonderonsjes?
Dorpsondersonsjes zijn ontmoetingsmomenten met bewoners/clubs/verenigingen en stichtingen en de
gemeente Drimmelen. Dit kan eventueel georganiseerd worden in samenwerking met ondernemers en
samenwerkingsorganisaties. Tijdens deze dorpsonderonsjes ga je tijdens een ontbijt, brunch, lunch, high
tea of diner in gesprek met elkaar en met mensen van de gemeente. Het is de bedoeling om dit te doen
aan de hand van maatschappelijke onderwerpen. Het gaat er hierbij vooral om laagdrempelig met elkaar
in gesprek te gaan en vervolgens al dan niet gezamenlijk met dit onderwerp/ idee aan de slag gaan.
Waarom dorpsonderonsjes?
Het college van de gemeente Drimmelen vindt het belangrijk om in gesprek te gaan met inwoners over
maatschappelijke thema’s die voor inwoners belangrijk zijn. Ze vindt het belangrijk om mensen bij elkaar
te brengen en de drempel tussen de gemeentelijke organisatie en de inwoners lager maken. Ze wil graag
horen wat er onder inwoners leeft. Daarom staat in het coalitieakkoord de wens om dorpsontbijten te
organiseren. Deze dorpsontbijten zijn omgedoopt in zogenaamde ‘Dorpsonderonsjes’.
Er gebeurt veel in de gemeente. In uw dorp, uw straat of misschien zelfs wel in uw achtertuin. De
komende jaren krijgen inwoners een steeds belangrijkere stem in projecten, besluiten en werkzaamheden.
De gemeente vindt het belangrijk zichzelf en u hier op tijd op voor te bereiden. En om u bekend te maken
met de rol die u hierin kunt spelen. De gemeente vindt het belangrijk inwoners te betrekken bij besluiten,
plannen en de uitvoering van projecten. Daarbij speelt uw mening een grote rol. Daarom wil de gemeente
met u, andere inwoners, met verenigingen, bewonersgroepen en clubs aan tafel, het liefst bij u in de buurt.
Hoe kunt u een dorpsonderonsje organiseren?
Wie kunnen een dorpsonderonsje organiseren?
De volgende personen, groepen, organisaties kunnen een dorpsonderonsje organiseren:
Inwoners van de gemeente Drimmelen
Verenigingen, stichtingen en clubs in de gemeente Drimmelen.
Alle doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling ‘Samen aan de slag’.
Vormen van een dorpsonderonsje
Een dorpsonderonsje kan bestaan uit een ontbijt, brunch, lunch, high tea of een diner. De keuze voor de
vorm ligt bij de organisator.
Wat komt voor vergoeding in aanmerking?
Voor een ontbijt, brunch, high tea of lunch is de bijdrage van de gemeente maximaal 15 euro per
deelnemer, voor een diner 25 euro. Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is in principe maximaal 4.000 euro
per jaar beschikbaar (subsidieplafond) voor dorpsonderonsjes.
Maatschappelijk thema
Het is de bedoeling dat tijdens een dorpsonderonsje een maatschappelijk thema aan de orde wordt
gesteld. Het gaat dan om een thema waar de gemeente een rol in speelt. Denk bijvoorbeeld aan energie,
duurzaamheid, fysieke leefomgeving, sociale betrokkenheid, hoe kan iedereen zo goed en zo lang
mogelijk in de buurt blijven wonen, veiligheid, vervoer, burgerparticipatie, milieu, bomen, kunst. De
organisator bepaalt het thema. Het thema wordt bij de aanvraag door de gemeente getoetst op de vraag
of het een thema is waar de gemeente een rol in speelt.
Aanwezigheid vertegenwoordiging gemeente
Het is de bedoeling dat bij een dorpsonderonsje een vertegenwoordiging van de gemeente aanwezig is,
om het gesprek aan te gaan en mee te denken.

Aanvraag
Om voor een bijdrage voor een dorpsonderonsje in aanmerking te kunnen komen moet een aanvraag
ingediend worden. Dit kan door middel van het aanvraagformulier dat behoort bij regeling ‘Samen aan de
Slag’.
Aantal deelnemers
De vergoeding is een maximaal bedrag er deelnemer. Om het aantal deelnemers zo goed mogelijk te
benaderen is het van belang dat de organisator er voor zorgt dat de deelnemers zich van te voren
aanmelden.

