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Aan de inwoners van Gees, 
 
 
 
 
Gees, 29 maart 2021  
 
 
 
Beste dorpsgenoot, 
 
 
Graag bieden wij u de verantwoording van alweer het derde dorpsbudget aan. Op deze manier 
houden wij u op de hoogte over de ingediende plannen, de toegewezen budgetten en de uitvoering 
van die plannen. 
 
Het dorpsbudget biedt ons de mogelijkheid om, aan de hand van onze dorpsvisie, zelf keuzes te 
maken in wat we belangrijk vinden in ons dorp en hoe goed we een doel willen realiseren. We leren 
daarbij door te doen en met elkaar in gesprek te zijn hoe we het hebben gedaan.  
 
In 2020 hebben we u minder bij het proces van het dorpsbudget kunnen betrekken dan wij wensen. 
De geplande inwonersavond van 25 maart 2020 hebben we vanwege de Corona-maatregelen 
verplaatst naar 30 september. Slechts in kleine groepen kon u deelnemen aan onze informatie over 
het dorpsbudget. Het leidde echter wel tot meer inhoudelijke gesprekken. Het verslag van deze 
voorlichting over het dorpsbudget hebben we via de Dorpsvlegel en Geesweb met u gedeeld. 
 
In 2020 hebben we ook de grote werkgroep dorpsbudget omgevormd naar de commissie 
dorpsbudget. Meest belangrijke verandering is dat de leden van de commissie niet zelf plannen 
indienen maar beschikbaar zijn om u bij te staan goede plannen op te stellen. De commissie heeft 
daarmee een verbindende rol in het dorp zonder zelf over de besteding van het dorpsbudget te 
beslissen. Met deze verandering hebben we weer een stap gezet om de structuur rond de 
besluitvorming van het dorpsbudget een vaste lijn te geven waarbij u als inwoner het laatste woord 
hebt en houdt.  
U treft het document ‘Op weg naar een herkenbaar Dorpsbudget’ als bijlage aan. 
 
Het geld van het dorpsbudget wordt beheerd door de penningmeester van Plaatselijk Belang Gees. 
De verantwoording van het dorpsbudget maakt zodoende deel uit van de financiële verantwoording 
van de penningmeester inclusief de jaarlijkse controle door de kascommissie. 
 
Deze verantwoording zal tevens, ter vaststelling van de verleende subsidie, aan de gemeente 
Coevorden worden aangeboden.  
 
 
De commissie Dorpsbudget 
 
Henk Diedering 
Kees van Dijk 
Gert de Groot 
Roel Fleurke 
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Verantwoording Dorpsbudget Gees 2020 
Subsidie is verleend per 1 december 2019 onder de titel ‘dorps/wijkbudget 2019’ 
 
Omvang budget: € 11.920 
Aanvrager en budgethouder: Plaatselijk Belang Gees. 
 
Hoe we tot een plan kwamen 
Bij de aanvraag en toekenning van het budget heeft de gemeente de voorwaarde gesteld dat alle inwoners van 
Gees mee kunnen denken over de besteding van het budget. In 2020 hebben we hiervoor de volgende stappen 
zijn gezet: 

• De werkgroep dorpsbudget heeft actief alle inwoners van Gees geïnformeerd over het toegekende 
dorpsbudget en uitgenodigd om een aanvraag in te dienen om van het budget gebruik te maken. 
Inwoners zijn geïnformeerd door 

o Een huis-aan-huis bericht 
o Een bericht in de Dorpsvlegel 
o Een bericht en aanmeldformulier op Geesweb. 
o Informatie via Geesbook (pagina op Facebook) 

• Ter ondersteuning van de planvorming is een inloopavond georganiseerd voor inwoners die hun ideeën 
vooraf wilden voorleggen aan de leden van, wat in het voorjaar van 2020 nog was, de werkgroep 
dorpsbudget. 

• De uitnodiging leverde 14 ideeën op waarvan er 12 konden worden toegewezen omdat zij 
o Invulling gaven aan één of meerdere thema’s van onze dorpsvisie. 
o Een voldoende mate van betrokkenheid van inwoners garandeerden. 
o Voorzien waren van een deugdelijke begroting. 

• Met ongeveer de helft van initiatiefnemers is overleg gevoerd over de onderbouwing van het plan en de 
betekenis ervan voor de inwoners van Gees. Daar waar nodig heeft dat geleid tot bijstelling van het plan 
en bij twee initiatiefnemers tot het besluit om hun plan niet verder te ontwikkelen. 

• De werkgroep heeft ter afsluiting van het ophalen van initiatieven uit het dorp een plan Dorpsbudget 
2020 opgesteld en dit is medio maart door het bestuur van Plaatselijk Belang Gees goedgekeurd.  

 
Inzet van eigen werkzaamheden 
In tegenstelling tot de eerste twee jaren van toepassing van het dorpsbudget zijn de plannen voor het 
Dorpsbudget 2020 slechts voor een heel klein deel nog ingediend en uitgevoerd door leden van de werkgroep 
zelf. Daarmee was al in het voorjaar 2020 de kiem gelegd voor de doorontwikkeling van de werkgroep 
dorpsbudget tot een kleinere commissie dorpsbudget die slechts anderen stimuleert, en waar nodig ondersteunt, 
om initiatieven te ontwikkelen die de leefbaarheid van Gees verder verbeteren en waarbij gelden van het 
dorpsbudget ingezet kunnen worden.   
Alle plannen zijn getoetst op betrokkenheid van inwoners. We hebben het niet noodzakelijk gevonden de feitelijk 
ingezette tijd per vrijwilliger vast te leggen ter verantwoording achteraf.  
 
De inhoud van onze plannen en afspraken 
Waar kwamen de plannen op neer: 

• Verbetering van de toeristische waarde van ons dorp (wandelroutes) 
• Verbetering van de toonbaarheid van ons dorp en omgeving (bloemrijke zaadmengsels op een akker) 
• Verbetering beheer bladbakken 
• Het organiseren van het 75-jarig bevrijdingsfeest 
• Bijdrage aan een trap voor het zwembad in Zwinderen 
• Onderhoud van onze omgeving (bankjes, picknickplaatsen, schoonmaakdag) 
• Ondersteunen van activiteiten van de werkgroep monumenten voor het scannen van een foto-archief. 

 
Uitvoering van onze plannen 
Onze Dorpsvisie ‘De sfeer van Gees’ uit 2016 vormt de basis voor het opstellen en verantwoorden van plannen. 
Per uitvoeringsdeel van de plannen hebben de in initiatiefnemers verantwoordelijkheid op zich genomen om de 
plannen te realiseren. Uitgangspunt daarbij is dat de hoofdlijn van het plan en het toegekende budget wordt 
aangehouden en dat alle uitgaven met facturen verantwoord kunnen worden.  
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Voor een aantal plannen is de uitvoering aangehouden omdat de Corona-maatregelen het niet mogelijk maken 
om groepen mensen verantwoord bijeen te brengen. Zo is het 75-bevrijdingsfeest voorlopig verschoven naar 
september 2021.  
 
 
Besteding per thema uit de Dorpsvisie 

Gees Beeld en Karakter (met de techniek van nu het beeld en karakter 
van het oude esdorp versterken) € 3.940 

Gees Leefbaar (leefbaarheid stimuleren, ontmoeting, hulp/zorg om langer 
thuis te wonen) € 385 

Gees Energie en Mobiliteit (vervoer op orde houden, elektronische 
verbindingen verbeteren en collectieve maatregelen nemen voor energie 
en isolatie)  - -   

Gees Recreatie en Toerisme (ondersteunen van toeristische activiteiten 
voor inwoners die daar hun onderneming in voeren). € 3.380 

 
De volledige financiële verantwoording is opgenomen in de bijlage 
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€ 11.920
€ 7.705
€ 2.350

€ 400
€ 1.465

€ 11.920

Het idee
Organisatie / 

contactpersoon
Budget Gerealiseerd

Aanvulling op de historische beleefroute Gees door 
het maken van een extra wandellus in het dorp.

Hans Habers € 410 € 410
Het voorzien in een Informatiebord bij de Pingoruïne 
aan de Tilweg.

Hans Habers € 180 € 184

Het bijdragen aan het vernieuwen van de RVS trap 
van de glijbaan in het zwembad Zwinderen. 
Subsidie is verleend onder de voorwaarde dat 50% 
van de kosten door andere belanghebbende 
verenigingen betaald wordt. Boermarke

Gerard Hegen € 1.761 € 1.761
Het zaaien van een bloemrijkmengsel op een 
landbouwperceel van de familie Tietema. Weidevogelgroep

Henk Diedering € 850 € 625

Het organiseren van een weekend met kunst-
activiteiten  onder de werktitel 'Mini event'. 
Het plan is tijdens de fase van aanvraag niet verder 
uitgewerkt, wellicht dat dit later alsnog opgepakt 
wordt.   

Bewoners 
Rehobothschool
Nadine Faber € 0

Verzocht wordt om een algehele bijdrage in het 
vernieuwen van jassen, petten en portofoons.
Subsidie is verleend met een geringer bedrag omdat 
de inzet van de verkeersregelaars ook veel buiten 
Gees plaatsvindt tegen vergoeding van kosten. Verkeersregelaars

Fred Jansen € 400 € 400

Gees Recreatie en Toerisme 
(ondersteunen van toeristische activiteiten voor inwoners die daar hun onderneming in voeren).

Beschikbaar budget 2020
Initiatieven uitgevoerd
Initiatieven aangehouden vanwege Covid-19
Jaarlijkse posten
Onderbesteding, toegevoegd aan algemene reserve dorpsbudget
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Het idee
Organisatie / 

contactpersoon
Budget Gerealiseerd

Kwalitatief goede scanner ten behoeve van het boek 
over de historie van Gees.

Werkgroep 
Monumenten
Mieke Venhorst € 300 € 200

Algehele ondersteuning van  het programma van 
'Gees Verbindt' voor 2020. Gepland staan vijf 
concrete activiteiten.
Als gevolg van Corona hebben geen activiteiten 
plaatsgevonden. Middelen worden doorgeschoven 
naar 2021. Gees Verbindt

Adri Kuyper € 500  --

Kosten uitvoering Dorpsbudget.
Het budget is slechts ten dele gebruikt vanwege de 
Corona-maatregelen waardoor bijeenkomsten zoals  
de inwonersavond, slechts beperkt konden 
plaatsvinden. Plaatselijk Belang

Roel Fleurke € 500 € 185

Het vieren van het 75-jarig Bevrijdingsfeest van Gees 
op 11 april 2020.
Vanwege Corona is het feest in 1e instantie 
verplaatst naar het najaar 2020, daarna is het 
opnieuw uitgesteld met een jaar. Gehoopt wordt in 
september 2021 het feest alsnog te kunnen houden. Plaatselijk Belang

Jetty Remmelts € 1.200  --

Tafels en stoelen voor terras miniweekmarkt.
Ook de uitvoering van dit plan is vanwege Corona 
uitgesteld omdat het aankopen van het meubilair 
door Corona-maatregelen belemmerd wordt. Wordt 
in 2021 gerealiseerd.

Miniweekmarkt € 650  --

Het aanleggen van een speeltuin op een nader te 
bepalen plek in de omgeving van de Wethouder 
Euvingstraat.
Het plan is met interesse ontvangen maar heeft geen 
uitwerking gekregen vanwege nog nader te 
onderzoeken delen van het plan. 

Bewoners Weth 
Euvingstraat
Nathalie Euving € 0

Onderhoud bankjes, paden etc.
Het niet bestede geld wordt gereserveerd voor groot 
onderhoud e/o vervanging van bankjes. Plaatselijk Belang

Derk Meppelink € 200

Gees Leefbaar 
(georganiseerde en ongeorganiseerde hulp/zorg bieden met de techniek van nu zodat langer thuis wonen en veilig voelen 

ondersteund wordt) 
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Schoonmaakdag
Vanwege Corona-maatregelen is de schoonmaakdag 
2020 niet door gegaan.

Plaatselijk Belang
Jan Hidding / 
Anneke Meppelink € 200

Het idee
Organisatie / 

contactpersoon
Budget Gerealiseerd

 --  --  --  --

Het idee
Organisatie / 

contactpersoon
Budget Gerealiseerd

Uitwerken van de app 'Archeologische routes 
Geeserbos' met boekje, bord, verhalenmiddag en 
opening.

Werkgroep 
Beleefroutes
Adri Kuyper € 2.500 € 2.440

Kar voor de vijf bladbakken opdat deze veilig vervoerd 
kunnen worden en eenvoudig opgeslagen. PB Gees

Derk Meppelink € 1.500 € 1.500

Gees Beeld en Karakter 
(met de techniek van nu het beeld en karakter van het oude esdorp versterken)

Gees Energie en Mobiliteit 
(vervoer op orde houden, elektronische verbindingen verbeteren en collectieve maatregelen nemen voor energie en 

isolatie)
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