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Aan de inwoners van Gees, 

Gees, 28 september 2021 

Beste dorpsgenoot, 

Graag bieden wij u de verantwoording van het vierde dorpsbudget aan. Met deze verantwoording 
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 we, mede met dit instrument, de leefbaarheid 
van ons dorp realiseren. We leren daarbij door te doen en met elkaar in gesprek te zijn hoe we het 
hebben gedaan.  

Helaas hebben we ook in 2021, als gevolg van Corona, u minder bij het proces van het dorpsbudget 
kunnen betrekken dan wij wensen. Het werven van ideeën en het begeleiden bij het maken van 
plannen, is vaak op afstand gedaan. Desondanks zijn er weer veel goede ideeën gerealiseerd en 
mogen we trots zijn op de vele inwoners die als vrijwilliger die plannen opstellen en uitvoeren.  
We hopen op 29 september aanstaande u in een volle zaal verslag te doen van de mooie resultaten. 
We doen dat met een filmpje. Klik hier om het filmpje te bekijken. Tevens is deze avond een mooi 
moment om vooruit te kijken naar het dorpsbudget 2021-2022.  U hebt daarvoor een uitnodiging in uw 
brievenbus ontvangen. 

De omvorming in 2020 van de grote werkgroep naar een kleinere commissie dorpsbudget, die 
initiatieven uit het dorp ondersteunt, pakt wat ons betreft goed uit. We voelen ons slagvaardig en 
hebben het idee goede voelsprieten te hebben in ons dorp zodat we van ideeën op de hoogte zijn en 
kunnen beoordelen of we met behulp van het dorpsbudget uw idee kunnen helpen realiseren. 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=AydvGnfFE_o
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Verantwoording Dorpsbudget Gees 2020 (uitvoering 2021) 
Subsidie is verleend per 11 juni 2020 onder de titel ‘dorps/wijkbudget 2020’ 
 
Omvang budget: € 12.180 
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. Omdat er sprake is van een verschuiving van de 
periode van aanvraag en uitvoering strekt de totstandkoming en uitvoering van de plannen zich uit over de 
periode januari 2021 – september 2021.Hiervoor hebben we de volgende stappen gezet: 

• De commissie 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 de commissie dorpsbudget. 

• De uitnodiging leverde 12 plannen op waarvan er 10 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. 

Twee plannen kunnen gerealiseerd worden door aanvraag van een andere subsidie, één plan drukt niet 
actief op de beschikbare gelden. In de financiële verantwoording zijn alle ingediende plannen 
opgenomen. 

• Met ongeveer de helft van de initiatiefnemers is door leden van de commissie dorpsbudget overleg 
gevoerd over de onderbouwing van het plan en de betekenis ervan voor de inwoners van Gees. 

• De commissie heeft ter afsluiting van het ophalen van initiatieven uit het dorp een plan Dorpsbudget 
2020 (uitvoering 2021) opgesteld en dit is medio maart door het bestuur van Plaatselijk Belang Gees 
goedgekeurd.  

 
Inzet van eigen werkzaamheden 
Alle plannen zijn getoetst op betrokkenheid van inwoners. Voor elk plan hebben vrijwilligers tijd en vaak ook 
persoonlijke middelen ingezet, om het idee te realiseren. We hebben het niet noodzakelijk gevonden de feitelijk 
ingezette tijd per vrijwilliger vast te leggen ter verantwoording achteraf. Ook de kosten van gebruik van eigen 
materialen/middelen, zijn niet in de verantwoording opgenomen en worden dus alleen door de vrijwilligers zelf 
gedragen.  
 
De inhoud van onze plannen en afspraken 
Waar kwamen de plannen op neer: 

• Verbetering ontmoetingsruimte De Scheuvel en start centrale ontmoetingsruimte Pluspunt 
• Verbetering van de toeristische waarde van ons dorp (wandelroutes) 
• Verbetering van de toonbaarheid van ons dorp en omgeving (bloemrijke zaadmengsels in een berm en 

in tuinen) 
• Reservering voor de bouw van een bergruimte voor bezittingen Plaatselijk Belang  
• Vernieuwing van bankjes en het onderhoud van onze omgeving (bankjes, picknickplaatsen, 

schoonmaakdag). 
 
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 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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Ook dit jaar is voor een aantal plannen de uitvoering geheel of gedeeltelijk aangehouden omdat vanwege de 
Corona-maatregelen groepen mensen niet verantwoord bijeen konden komen. Zo is het 75-bevrijdingsfeest, dat 
gepland stond voor mei 2020, verschoven was naar september 2021, opnieuw weer doorgeschoven naar het 
volgende jaar.  
 
 
Besteding per thema uit de Dorpsvisie 

Gees Beeld en Karakter (met de techniek van nu het beeld en karakter 
van het oude esdorp versterken) € 3.641 

Gees Leefbaar (leefbaarheid stimuleren, ontmoeting, hulp/zorg om langer 
thuis te wonen) € 8.401 

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). € 349 

 
De volledige financiële verantwoording is opgenomen in de bijlage




