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Voorwoord 
 

Beste lezer, 

 

Bij deze bied ik u  met gepaste trots het jaarverslag 2016 van de dorpsraad Bruinisse aan. 

Een jaar waarin de dorpsraad niet alleen in zichzelf heeft geïnvesteerd door het volgen cursussen, 

maar ook  veel tijd en energie heeft gestoken in de leefbaarheid van het dorp zelf. Voor de 

verantwoording van onze activiteiten verwijs ik u naar de inhoud van het verslag. Het doel van onze 

inspanningen in 2016 was  voornamelijk de herinrichting van ons dorpshart te stimuleren en zo 

Bruinisse weer aantrekkelijk maken voor zowel onze eigen inwoners als onze gasten. 

Activiteiten kosten geld. Mede daardoor vertoont de lopende rekening van de dorpsraad over het 

verslagjaar een tekort. Echter de reservepositie van de dorpsraad is zodanig dat dit niet 

verontrustend is. We mogen de financiële positie van de raad  dan ook als ”Gezond” kwalificeren. 

 Namens de gehele dorpsraad wens ik u  veel leesplezier toe. 

 

Nico de Danschutter, 

Voorzitter a.i. 
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Algemene informatie 
Na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1997 werden er dorps-en stadsraden in het leven 

geroepen om een schakel te vormen tussen het gemeentebestuur en de plaatselijke bevolking. Zij 

waren als het ware de voelsprieten voor het gemeentebestuur voor wat er leefde onder de 

inwoners. Tevens vormden zij voor het gemeentebestuur het aanspreekpunt over het reilen en zeilen 

in de kernen. 

 

Deze verbindingsfunctie heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot het -vaak al in een vroeg 

stadium – signaleren van problemen en ontwikkelingen. Door actief mee te denken, kan de 

dorpsraad mee helpen een voor de kern goede oplossing te vinden c.q. de ontwikkelingen in de 

gewenste richting te sturen. Op deze manier kan het gemeentelijk beleid zelfs worden beïnvloed. 

De dorpsraad is echter geen politiek orgaan: iedereen met een hart voor de kern kan aangeven lid te 

willen worden. De politieke voorkeur of religieuze geaardheid speelt hierbij geen enkele rol.   

 

Vandaag de dag is de Bruse dorpsraad veel meer dan een schakel tussen inwoner en gemeente. Zo 

houdt de dorpsraad zich nog volop bezig met zaken als verkeersveiligheid, de herinrichting van het 

oude centrum, bestemmingsplanwijzigingen enz. Kortom, al die taken die zij oorspronkelijk op haar 

bordje kreeg. Maar de dorpsraad vervult ook een belangrijke sociale functie in het dorp, zoals de 

organisatie van de jaarlijkse dodenherdenking, een zwerfvuil opruimactie met AH, de basisscholen en 

gemeente, assisteren de leden bij de viering van Koningsdag etc. 

 

Verder beschikt de dorpsraad over een eigen subsidiebudget dat zij jaarlijks naar eigen inzicht onder 

de lokale verenigingen mag verdelen. 

 

Het is van belang te melden dat de dorpsraad over het door haar gevoerde beleid 1 keer per jaar in 

een openbare vergadering verantwoording aflegt. Tevens worden er in deze vergadering zo nodig 

nieuwe bestuursleden gekozen. 

 

Dorpsraad Bruinisse is op dit moment als volgt samengesteld: 

Naam: Functie: 

Nico de Danschutter Voorzitter a.i. 
Liselotte Groeneveld Secretaresse 
Mirjam Roth Secretaresse 
Willem-Jan Bosselaar Penningmeester 
Wanda Assmuss Lid 
Marja Maaskant Lid 
Ronic Weijenberg Lid 
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Verantwoording activiteiten 2016 

In het afgelopen jaar waren de activiteiten van de dorpsraad nadrukkelijk zichtbaar. Wie herinnert 

zich niet de fietstocht die wij met leden van de gemeenteraad en ambtenaren door het dorp 

maakten? Het bleek een goede manier om aandacht te vragen voor de knelpunten die er in Bru in de 

openbare ruimte zijn. Vooral het Kerkplein en omgeving was 

en is nog steeds een aanfluiting. Tijdens de fietstocht 

konden wij onze gasten daarmee confronteren en werd hun 

op ludieke wijze de noodzaak van een goed 

gezondheidscentrum getoond. De huisarts is inmiddels 

verhuisd, maar het ziet er niet naar uit dat een het beoogde 

gezondheidscentrum op korte termijn gerealiseerd zal gaan 

worden. Gelukkig zijn de oude panden van bakkerij Spelt 

inmiddels wel gesloopt, wat de brandveiligheid ten goede komt!  

Er werd niet alleen afgebroken in Bru maar ook weer opgebouwd. Oranjedok fase 1 en 2 zijn 

opgeleverd en aan de reacties van de bewoners te horen is het er aangenaam toeven.  

Tijdens de fietstocht werd door de bewoners van de Noorddijk 

een petitie aangeboden met daarin het verzoek om van de 

Noorddijk éénrichtingverkeer te maken. Binnenkort wordt het 

ook daadwerkelijk ingevoerd.  

Grote drukte op onze Facebook pagina toen in oktober bleek 

dat de afsluiting van de Lange Ring ook in het winterseizoen gehandhaafd bleef. Vele Bruënaren 

maakten van hun hart geen moordkuil. De dorpsraad en de ondernemersvereniging zijn toen 

gezamenlijk in actie gekomen en hebben bij de gemeente een verzoek ingediend dit besluit terug te 

draaien. Tot vreugde van velen is dit inmiddels gebeurd en kunnen we weer over het Kerkplein de 

Oudestraat inrijden. 

Over verkeer gesproken: het gemeentebestuur is bezig het 

verkeersplan te herschrijven. Wat betekent dat over het hele 

eiland gekeken worden of er verkeersknelpunten zijn en zo ja 

waar. De dorpsraad is daarbij uitgenodigd en neemt actief deel 

aan de besprekingen. In de loop van dit jaar moeten er definitieve 
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knopen worden doorgehakt. Daarnaast hebben wij dit jaar klachten ingezameld omtrent verkeer, 

slechte bestratingen etc.   

Verder is uw dorpsraad in 2016 nog betrokken geweest bij 

het opleuken van het viaduct “Meestove” en zijn we 

regelmatig bijgepraat over de voortgang van het 

windmolenpark op de Krammer. Als het goed is wordt in de 

loop van 2017 met de aanleg begonnen. Ondanks vele 

inspanningen is het ons niet gelukt om het initiatief van een 

eigen dorpsmolen van de grond te tillen. 

Naast deze activiteiten zijn wij dit jaar weer betrokken geweest bij het organiseren van de 

herdenking van de slachtoffers van WO2 (dodenherdenking). Ook hebben wij zoals ieder jaar weer 

een openbare vergadering geregeld met een aantal gastsprekers. En zijn wij actief bezig geweest met 

het project “hart veilig wonen”, Bruinisse is hiermee het eerste dorp dat geheel gedekt is met AED’s. 

Daarnaast hebben alle leden hun AED & reanimatie diploma gehaald.  
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Financiële verantwoording 

In dit hoofdstuk zal uiteengezet worden op welke wijze het beschikbaar gestelde budget besteed is. 

Daarnaast zal het resultaat over het afgelopen boekjaar verantwoord worden.  

Budget 

In totaal had dorpsraad Bruinisse een budget van €9289,- te besteden over het afgelopen boekjaar. 

In onderstaande tabel wordt weergegeven uit welke componenten dit budget is opgebouwd.   

 

Jaarlijks verkrijgt dorpsraad Bruinisse een leefbaarheidsbudget en een organisatie & trainingsbudget 

van gemeente Schouwen-Duiveland. Het leefbaarheidsbudget moet verdeeld worden over 

verschillende verenigingen in Bruinisse. Deze moeten een subsidieaanvraag indienen bij dorpsraad 

Bruinisse om zo in aanmerking te komen voor een subsidie. Het organisatie & trainingsbudget moet 

besteed worden aan cursussen, vergaderingen en overige activiteiten.  Ook is er van Gemeente 

Schouwen-Duiveland een subsidie verkregen ten behoeve van de aanschaf van de kerstboom op het 

dorpsplein. Naast subsidie van gemeente Schouwen-Duiveland heeft dorpsraad Bruinisse ook een 

bijdrage gekregen van SMWO dat toegewijd dient te worden aan het project “thuis in de kern”. In 

2015 was niet het gehele organisatie & trainingsbudget verbruikt. Ook was de verkregen 

kerstboomsubsidie niet besteed aan het juiste doeleinde. Dit resulteerde in een terugbetaling van 

€515,- aan gemeente Schouwen Duiveland.  

In totaal is er €10809,76 besteed in het boekjaar 2016. Dit was €2035,76 meer dan het beschikbare 

budget. In de volgende paragraaf zal toegelicht worden op welke wijze het budget besteed is.  

  

Omschrijving: Bedrag: Frequentie: Status:

Organisatie & trainingsbudget 4.200,00€       Jaarlijks

Leefbaarheidsbudget 3.849,00€       Jaarlijks

Bijdrage Thuis in de Kern 1.000,00€       Jaarlijks

Bijdrage Kerstboom 240,00€           Jaarlijks

+

Totaal budget 2016 9.289,00€       

Terug te boeken 515,00€           

Verbruikt budget 10.809,76€     -

Mutatie -2.035,76€     
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Verantwoording budget 

In totaal is er door gemeente Schouwen-Duiveland een leefbaarheidsbudget beschikbaar gesteld van 

€3849,- .Er is in 2016 een bedrag van €4750,- aan subsidies verstrekt. In totaal hebben is er €901,- 

meer verstrekt dan het verkregen budget. Reden hiervoor is dat het vermogen van de Dorpsraad hier 

toereikend voor is. Er is in totaal aan 11 verenigingen/stichtingen een subsidie verstrekt namelijk: 

- Stichting Bru's Oranje Comité; 

- Stichting Festiviteiten Bruinisse; 

- Vereniging Ons genoegen; 

- Vereniging Huize gezelligheid; 

- Scouting Bruinisse; 

- Bruinisser Visserskoor 

- Stichting Bru's Running Team; 

- Diaconie Gereformeerde kerk Bruinisse; 

- Projectgroep Bru Verbeeld; 

- Stichting Wielerronde Bruinisse; 

- Rode Kruis Schouwen-Duiveland. 

 

In totaal is er aan dorpsraad Bruinisse een budget van 

€4200,- beschikbaar gesteld voor organisatie en training. 

Hieronder vallen kosten voor de vergadering, 

bankkosten, cursussen etc. Er is aan deze punten 

€5819,76 besteed in het boekjaar 2016. Dit komt neer op 

een overschrijding van€ 1619,76. De posten die onder 

deze categorie vallen zijn weergegeven in het dagboek.  
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In de tabel hiernaast is de begroting per maand afgezet tegen de realisatie per maand. De maanden 

waar een overschrijding heeft plaatsgevonden zullen worden toegelicht.  

- Overschrijding in februari is te wijten aan de 

verstrekking van de subsidies aan verschillende 

verenigingen;  

- Overschrijding in mei is voor het overgrote deel te 

wijten aan de kosten m.b.t. dodenherdenking 

(muziek & consumpties). Daarnaast vormt de 

openbare vergadering ook een grote kostenpost; 

- Overschrijding in juli is te wijten aan de cursus die 

wij als dorpsraad gevolgd hebben; 

- Overschrijding in november komt door de jaarlijkse 

onkostenkostenvergoeding  voor de leden van de 

dorpsraad. 

 

Resultaat 

In totaal is er in het boekjaar 2016 meer uitgegeven dan dat er is binnengekomen. Er is €2035,76 

boven het budget uitgegeven. Het eigen vermogen van dorpsraad Bruinisse is in totaal met €1460,19 

afgenomen t.o.v. Het begin van het boekjaar .Gezien de omvang van het eigen vermogen wordt dit 

niet als probleem gezien.  

 

 

 

 

 

Omschrijving: Bedrag: Frequentie: Status:

Organisatie & trainingsbudget 4.200,00€       Jaarlijks

Leefbaarheidsbudget 3.849,00€       Jaarlijks

Bijdrage Thuis in de Kern 1.000,00€       Jaarlijks

Bijdrage Kerstboom 240,00€           Jaarlijks

+

Totaal budget 2016 9.289,00€       

Terug te boeken 515,00€           

Verbruikt budget 10.809,76€     -

Mutatie -2.035,76€     

Maand Begroting Realisatie T.o.v. begroting

Januari 774,08€    -67,94€          706,14€                

Februari 774,08€    -4.985,75€    -4.211,67€           

Maart 774,08€    -191,30€        582,78€                

April 774,08€    -479,51€        294,57€                

Mei 774,08€    -1.245,19€    -471,11€              

Juni 774,08€    -493,7 280,38€                

Juli 774,08€    -791,02 -16,94€                 

Augustus 774,08€    -98,1 675,98€                

September 774,08€    -219,37 554,71€                

Oktober 774,08€    -549,42 224,66€                

November 774,08€    -1235,68 -461,60€              

December 774,08€    -452,78 321,30€                

Realisatie Vs. Begroting
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Vooruitblik 2017 
 

Het jaar 2017 is rustig begonnen. Zonder al te veel zichtbare initiatieven van onze kant. Dit betekent 

echter niet dat wij stil zijn blijven zitten. Zo zijn er afspraken gemaakt met de ondernemersvereniging 

om tot meer samenwerking te komen. daarnaast zijn wij betrokken bij de herinrichting van de 

speeltuintjes in Bruinisse, de onderwijshuisvesting wordt een aandachtspunt in de komende jaren en 

verder is de dorpsraad gevraagd mee te denken over een andere opzet van de herdenking van de 

Ramp. Uiteraard blijft de herinrichting van het dorpshart ook dit jaar een belangrijk thema.



 


