Beleid voor de komende jaren
De Stichting Dorpsraad Exloo heeft ten doel:
Het werk:
➢ De leefbaarheid in het gebied van het dorp Exloo te bevorderen en te bewaken,- alsmede de
gemeenschapszin te versterken, één en ander in de meest ruime zin van het woord;
➢ De belangenbehartiging van de inwoners van het dorp Exloo, voor zover deze belangen een
gemeenschappelijk karakter hebben en bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid,
inrichting en veiligheid in het dorp Exloo;
➢ Namens de inwoners op te treden als gesprekspartner in aangelegenheden richting
gemeente en andere overheden en instanties
Het bijeen brengen van (benodigde) gelden:
➢ Uit subsidies en donaties;
➢ Giften, erfstellingen, legaten en andere bijdragen;
➢ Al hetgeen overigens op wettige wijze wordt verkregen.
Beheren van het vermogen:
➢ Het doel van de Stichting Dorpsraad Exloo is om het geld van de Stichting enkel wordt
besteed aan ideële of sociale doelen t.b.v. het dorp Exloo.
➢ Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks binnen zes maanden na
afloop- van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering)
gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van
baten en lasten.
➢ Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende
de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te
allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend;
➢ Het bestuur is verplicht de in voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren;
➢ De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde
balans- en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden
overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave
der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en
binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

WBTR:
Het WBTR is gericht op “goed bestuur” van onze Stichting. Bij goed bestuur denken wij aan integer
handelen, in het belang van de Stichting, democratische besluitvorming, transparantie en het nemen
van verantwoordelijkheid. In 2021 zal de Stichting de regels m.b.t. WBTR gaan implementeren en
indien nodig de statuten van de Stichting aanpassen.
Besteden van het vermogen van de Stichting:
➢ Stichting Dorpsraad zal jaarlijks de inwoners schriftelijk informeren voor welke
projecten/initiatieven het vermogen wordt, is aangewend;
➢ Stichting Dorpsraad zal jaarlijks projecten/initiatieven publiceren op de website van de
Stichting Dorpsraad en in de dorpskrant Boerhoorn;
➢ Een bijdrage zal uitsluitend worden aangewend voor initiatieven die bijdragen aan sociaal
maatschappelijke projecten of verduurzaming van Exloo;
➢ De inwoners van het dorp Exloo kunnen jaarlijks wanneer ze plannen hebben om het leven in
het dorp prettiger te maken geld aanvragen uit het dorpsbudget of uit het gebiedsfonds
zonneparken; een ingestelde werkgroep zal uitsluitsel geven over het wel of niet aangaan
van een verplichting m.b.t. besteding geld uit de Stichting.

Realisatie van ons doel
De Stichting Dorpsraad Exloo zal er alles aan doen om haar doelen te bereiken door middel van:
➢ 2 x per jaar tijdens een bijeenkomst overleg te voeren met de inwoners van Exloo. Tijdens
deze bijeenkomsten geeft de Stichting opening van zaken over de lopende zaken en vraagt
de inwoners om hun mening, kijken waar kansen liggen, besluitvorming. De dorpscoördinator, onderwijs, verenigingen, wijkagent, wethouder etc. worden ook uitgenodigd.
➢ 3 x per jaar heeft de Stichting overleg met het Algemeen Bestuur van de Stichting. Het
Algemeen Bestuur van de Stichting bestaat uit de voorzitters van 7 themagroepen. Deze
themagroepen zijn: Ondernemers, Sport, Onderwijs/Kids/Jeugd,
Wetenschap/Muziek/Kunst/Cultuur, Folklore en Evenementen,
Communicatie/Ouderen/Herdenken, Gezondheid/Zorg en Welzijn. Het Dorpshuis van Exloo
fungeert als ontmoetingsplek.
➢ Het instellen van belangengroepen zoals b.v. voor Verkeer de groep Verkeer of voor de
ontwikkeling van het Centrumhart van Exloo de groep Het Plein.
➢ Regelmatig overleg voeren met het Gemeentelijk apparaat over o.a. bestemmings-,
bouwplannen, levensbestendige woningen, verkeer etc.
➢ Open te staan voor ideeën van inwoners, bezoeken van bijeenkomsten over o.a.
ontwikkelingen op het platteland, contacten over grensoverschrijdende belangen.
➢ Voor de gemeente een handig informatief instrument zijn, en de inwoners betrekken aan
interactieve beleidsvorming. Het is belangrijk om de lijnen kort te houden en sluimerende of
vergevorderde conflicten uit te spreken.
➢ Uitvoering geven aan de ontwikkelingsvisie Exloo 2020-2045, leefbaarheid

Algemeen:
Beleid is de voedingsbodem van projecten, besluiten en wetten, van de vooruitgang en de
verandering. Door onze inwoners onderdeel te laten zijn van nieuw beleid, geeft de Dorpsraad de
inwoners een groter gevoel van betrokkenheid. Beleids- en besluitvorming binnen een gemeente
worden serieuzer genomen, met meer belangstelling gevolgd, luistert beter en wordt er ook meer
draagvlak gecreëerd voor beleid en de besluiten die daaruit voortvloeien.
Interactieve beleidsvorming leidt niet altijd tot het gewenste resultaat; niet alle ideeën worden ook
daadwerkelijk gebruikt. Het bestuur van de Dorpsraad zal altijd trachten om een zo hoog mogelijk
rendement te halen uit ingebrachte ideeën, besluitvorming terugkoppeling, vervolgstappen,
evaluatie.

