De gemeente Drimmelen, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet,
vertegenwoordigd door de wethouder de heer dhr. J.P.B. de Jong,
Hierna te noemen “de gemeente”
en
De dorpsraad Wagenberg vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris,
Hierna te noemen “Dorpsraad”.
Artikel 1
Overwegende dat
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

De gemeente het belang erkent van goede communicatie en
informatieverstrekking, aan en van haar burgers in de deelgemeenten
waaronder de Dorpsraad. De gemeente en de Dorpsraad erkennen dat het
hier een samenwerking betreft waarbij wederzijds respect en vertrouwen de
vertrouwensrelatie moet opbouwen en onderhouden;
Dorpsraden een middel kunnen zijn om deze samenwerking te bevorderen;
De gemeente en de Dorpsraad met dit convenant de wens uitspreken om een
goede samenwerking te bevorderen;
Dit convenant ertoe kan bijdragen dat door gebruikmaking van de kennis van
de bewoners het eindresultaat van de gemeente zal worden verbeterd;
Door de betrokkenheid van de bewoners een breder draagvlak zal worden
gecreëerd bij planontwikkeling;
De (gevraagde en ongevraagde) adviezen van de Dorpsraad door de
gemeente niet mogen worden gezien als de mening van alle ingezetenen van
Wagenberg, maar enkel als een indicatie hiervan. Samenwerking met de
Dorpsraad sluit andere gesprekspartners nimmer uit. Wel ontvangt de
Dorpsraad van de gemeente altijd een uitnodiging voor reguliere
inspraakbijeenkomsten, georganiseerd door de gemeente, in Wagenberg;
Het convenant mede ten doel stelt om de burgers meer betrokken te laten zijn
bij hun leefomgeving en de inrichting van het publiek domein;
Het convenant de Dorpsraad en de gemeente een klankbord verschaft bij de
beleidsvorming over onderwerpen die direct of indirect hun woonomgeving
betreffen en hierbij de mogelijkheid te geven de burgers te laten participeren in
planvorming.

Artikel 2
1.

2.

3.
4.

De rol van de Dorpsraad is deelname aan het maatschappelijk debat,
betrokkenheid bij het politieke debat en zo de leefbaarheid van het dorp en het
buitengebied onder de aandacht van bestuurders, professionals en burgers te
brengen.
Het doel van de Dorpsraad is het behartigen van de algemene belangen van
het dorp en haar ingezetenen bij de gemeente en de andere organisaties die
behulpzaam kunnen zijn om de doelstellingen te verwezenlijken – zulks
geheel onafhankelijk van enige levensbeschouwelijke of politieke groepering -.
Zulks in voortdurende wisselwerking met de ingezetenen. Onder behartiging
van het algemeen belang wordt mede begrepen de bevordering en
verbetering van woon-, leef- en werkklimaat van het dorp, alsmede het
stimuleren van initiatieven die het mogelijk maken dat de identiteit en het
karakter van het dorp behouden blijven en de sociale cohesie bevorderen.
Om inhoud te geven aan het onder 1 genoemde, erkent de gemeente de
Dorpsraad als wezenlijke gesprekspartner.
Het college overlegt minimaal 1 keer per jaar met een delegatie vanhet
dagelijks bestuur van de Dorpsraad. De agenda van dit overleg wordt door
beide partijen in onderling overleg vastgesteld. Indien er vanuit de Dorpsraad
of de gemeente behoefte bestaat aan meer overleg, wordt hierover contact
opgenomen met de andere partij en wordt hierover gezamenlijk beslist.

Artikel 3
1.

2.
3.

De Dorpsraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen bij dat deel van
het gemeentelijk beleid –in voorbereidende en uitvoerende zin- dat gevolgen
heeft voor de leefbaarheid van Wagenberg. Indien zij dit doet zorgt de
Dorpsraad voor voldoende draagvlak binnen de ingezetenen van Wagenberg.
De Dorpsraad heeft een adviserende functie welke strekt tot consultatie, proactieve participatie in planvorming en dient als klankbord.
De Dorpsraad heeft statuten opgesteld waarin de samenstelling,
doelstellingen, werkwijze en andere praktische zaken zijn vastgelegd.

Artikel 4
1.
2.

3.

Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de Dorpsraad en fungeert als
aanspreekpunt voor de gemeente.
De gemeente zorgt voor verslaglegging van overleg tussen de Dorpsraad en
de gemeente. Deze verslaglegging zal in concept naar de Dorpsraad gestuurd
worden. De Dorpsraad wordt in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.
Het definitieve verslag zal aan de Dorpsraad toegestuurd worden. Individuele
bewoners kunnen desgewenst bij de Dorpsraad een exemplaar
opvragen/inzien.
Het dagelijks bestuur van de Dorpsraad zorgt steeds voor een goede
terugkoppeling van het overleg met de gemeente naar de ingezetenen van
Wagenberg.

4.

5.
6.

7.

Het dagelijks bestuur van de Dorpsraad stelt jaarlijks een dorpswerkplan op
waarin duidelijk wordt welke activiteiten de Dorpsraad gaat ondernemen en
legt deze voor aan de gemeente via de wijkcoördinator. Tevens is dit
dorpswerkplan vast punt van overleg met de gemeente.
Alle leden van de Dorpsraad fungeren als aanspreekpunt voor de ingezetenen
van Wagenberg.
De Dorpsraad belegt minimaal 1 keer per jaar een vergadering voor de
ingezetenen van Wagenberg, waarin zij o.a. verslag doet van de activiteiten
en waarbij inbreng van de bewoners mogelijk is.
Indien aan de Dorpsraad door de gemeente om advies wordt gevraagd, zal in
deze uitnodigingsbrief tevens de termijn vermeld worden waarbinnen dit
advies door de gemeente moet zijn ontvangen. De Dorpsraad is gehouden
zich aan deze termijn te houden. Buiten deze termijn ontvangen adviezen
worden niet meegenomen in de besluitvorming van de gemeente.

Artikel 5
1.

2.

3.

4.

De Stichting Dorpsraad Wagenberg dient jaarlijks een verzoek in voor
subsidie. De gemeente zal deze verzoeken behandelen zoals elk ander
verzoek om subsidie en indien mogelijk deze subsidie toekennen. De
Dorpsraad dient aan het eind van het kalenderjaar verantwoording af te
leggen aan de gemeente over de aan haar verstrekte subsidiegelden.
De gemeente stelt de Dorpsraad in de gelegenheid gevraagd en ongevraagd
te reageren op plannen of voorstellen die van wezenlijke invloed zijn op het
woon- en leefgenot van Wagenberg.
De gemeente draagt via de wijkcoördinator zorg voor het tijdig verstrekken van
belanghebbende informatie aan de Dorpsraad. Als de Dorpsraad aanvullende
of afwijkende informatie wenst kan zij hiertoe bij de gemeente een verzoek
doen. De gemeente zal behoudens wettelijke of interne belemmeringen
medewerking verlenen om aan deze verzoeken zo spoedig mogelijk tegemoet
te komen. Daarnaast kan de Dorpsraad gebruik maken van de op de website
van de gemeente www.drimmelen.nl, door de gemeente verstrekte informatie.
De gemeente wijst een aanspreekpunt c.q. de wijkcoördinator aan ter
verbetering van de samenwerking en de communicatie tussen de Dorpsraad
en de gemeente. Het aanspreekpunt moet gezien worden als toeleider van
vragen naar de juiste plek in de organisatie. Als de vraag eenmaal bij de
behandelend vakambtenaar ligt, zal de communicatie tussen de Dorpsraad en
de vakambtenaar rechtstreeks plaatsvinden. Om de voortgang van vragen,
brieven e.d. te bewaken is het noodzakelijk dat het aanspreekpunt c.q. de
wijkcoördinator een kopie ontvangt van schriftelijke communicatie die de
Dorpsraad aan de gemeente richt. Het aanspreekpunt c.q. de wijkcoördinator
volgt de ontwikkelingen binnen de gemeente en brengt de eventuele rol, die
de Dorpsraad hierin kan hebben onder de aandacht van de betreffende
ambtenaar.

Artikel 6
1.
2.

3.

Het convenant wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar, ingaande
[datum....] 2008.
Op verzoek van één van de partijen kan altijd, maar in ieder geval tijdig voor
afloop van deze periode, overleg plaats vinden over het functioneren van deze
samenwerkingsvorm.
Tegen het einde van de looptijd zullen de Dorpsraad en de gemeente de in dit
convenant vastgelegde samenwerking evalueren en indien gewenst de
looptijd van het convenant verlengen, in gewijzigde vorm voortzetten dan wel
niet meer verlengen waarbij de samenwerking in die vorm zal eindigen.

Artikel 7
1.

2.

Het convenant moet worden gezien als een afspraak tussen de gemeente en
de Dorpsraad, waarin de onderling overeengekomen verantwoordelijkheden
en de samenwerking zijn vastgelegd.
Het convenant mag niet strijdig zijn met de statuten van de Dorpsraad, die dan
ook als bijlage aan dit convenant worden toegevoegd.

De Gemeente Drimmelen:

De Dorpsraad Wagenberg:

Namens deze,

namens deze,

Wethouder J. de Jong,

de voorzitter,

de secretaris,

Bijlage: Statuten Stichting Dorpsraad Wagenberg d.d. 21 november 2008

