-- vastgesteld in het college dd 6 maart 2012 --

Convenant dorps- en wijkraden
Ondergetekenden:

De gemeente Asten, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet, vertegenwoordigd door wethouder J.C.M. Huijsmans en handelend ter uitvoering van het besluit van het
college d.d. ……. , verder te noemen ‘de gemeente’

en

de stichting Dorps- /wijkraad , registratienummer, adres …………. Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de stichting handelend als gevolmachtigde van de
heer/ mevrouw ……….. (secretaris), handelend als gevolmachtigde van de heer / mevrouw
…… (de penningmeester).
Overwegende:
• Dat op 8 november 2011 de gemeenteraad van Asten heeft ingestemd met de bevindingen, aanbevelingen en conclusies uit de evaluatie Dorps- en Wijkraden 2011;
• De relatie tussen de dorps- / wijkraden en de gemeente met een nieuw convenant
wordt bekrachtigd, waarmee het vigerende convenant eindigt;
• Het bepaalde in de subsidieverordening Welzijn / Zorg Gemeente Asten 2008.
besluiten het volgende convenant vast te stellen:

Artikel 1: Doelstelling
Met de instelling van dorps- en wijkraden beoogt de gemeente om in samenwerking de volgende doelen te bereiken:
-

Het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp of de wijk. Middels de bevordering
van participatie van bewoners en het mobiliseren en activeren van bewoners om initiatieven te nemen, waarbij een verband ligt tussen de woonomgeving, de sfeer en
voorzieningen. Kortom het wonen in een prettige, vertrouwde en veilige omgeving.

-

Het met behulp van de dorps- en wijkraden verder kunnen ontwikkelen van het WMO
beleid als het gaat om wijk- / dorpsgericht denken. Zoals het bevorderen dat minder
zelfredzame burgers worden geholpen door netwerken in de buurt en wijk en gebruik
maken van de aanwezige ondersteuning bij maatschappelijke inlooppunten. Dorpsen wijkraden kunnen een goede ingang zijn om dit beleid verder vorm te geven.

-

Het bevorderen van de communicatie tussen gemeente en burger waardoor een grotere betrokkenheid ontstaat van bewoners met het gemeentelijk beleid. Dit wordt
bereikt door open en eerlijk met elkaar informatie uit te wisselen, van gedachten te
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hebben op de leefbaarheid van het dorp of de wijk.

Artikel 2: Samenstelling
De dorps- en wijkraden dienen bij voorkeur te worden samengesteld uit vertegenwoordigers
van verschillende groeperingen, zodat een goede afspiegeling van de inwoners van de wijk
of het dorp ontstaat. Leden van de gemeenteraad, leden van het college van burgemeester
en wethouders, burgercommissieleden en ambtenaren van de gemeente Asten kunnen geen
lid zijn van een dorps- of wijkraad. De raden hebben de vrijheid om op eigen wijze (nieuwe)
bestuursleden te werven, mits openheid wordt betracht. Van leden van de dorps- en wijkraden wordt verwacht dat zij geen misbruik maken van hun positie als lid van de dorps- en
wijkraden.

Artikel 3: Taken
Ogen & Oren
Dorps- en wijkraden vormen een platform voor de bewoners en zijn de ogen en oren van
het gemeentebestuur. Zij geven aan wat bewoners van belang vinden in hun directe omgeving en de gemeente kan (voorgenomen) beleid toetsen door het voor te leggen aan de
raden. Dit gebeurt themagericht en indien wenselijk in samenwerking met andere expertgroepen. Hierbij ligt de nadruk op: vertegenwoordigen, signaleren, communiceren en adviseren.
Betrokkenheid
Een dorps- / wijkraad toont betrokkenheid bij alle aspecten van leefbaarheid in de wijk. De
advisering heeft betrekking op o.a. sociaal klimaat, wonen, voorzieningen, verkeer, Openbare Werken, projecten en de relatie burger-overheid.
Werkgroepen & platforms
De dorps- en wijkraden kunnen input leveren via de gemeentelijke werkgroepen en / of
platforms, zoals bijvoorbeeld het platform Leefbaarheid, Verkeer en Veiligheid waar onderwerpen die samenhangen met de doelstellingen van dit convenant thematisch aan de orde
komen.
Hier vindt periodiek, themagericht overleg tussen de gemeente en de dorps- en wijkraden
plaats over lopende zaken en toekomstige ontwikkelingen. De platforms zijn een informatiebron voor de dorps- en wijkraden en het kanaal waar zij de mening van hun achterban
kunnen laten horen betreffende de besproken onderwerpen. Eén vertegenwoordiger van de
dorps- of wijkraad kan worden afgevaardigd in de genoemde platforms.
Draagvlak creëren
De dorps- en wijkraden zijn proactief betrokken bij en verantwoordelijk voor het creëren
van bekendheid en draagvlak in hun wijk of het dorp. Het is belangrijk dat de dorps- / wijkraden kunnen spreken voor hun achterban.
Deskundigheidspanels
Het bestuur van de dorps- of wijkraad kan bij het uitbrengen van een specifiek advies deskundige bewoners uit het dorp of de wijk betrekken. Dit kan door gebruik te maken van
bijvoorbeeld klankbordgroepen. Deze klankbordgroepen zijn nadrukkelijk van tijdelijke aard,
toegespitst op een concreet vraagstuk. Dit biedt deskundigen en geïnteresseerde wijkdorpsbewoners de gelegenheid zich in te zetten, zonder zich langdurig te binden. Waardoor
de betrokkenheid binnen de wijk of het dorp toeneemt.
Communicatie gemeente
De dorps- en wijkraden ontvangen een abonnement op alle raads- en commissiestukken en
de openbare besluitenlijsten van het college van burgemeester en wethouders.
De samenwerking tussen de gemeente en de dorps- en wijkraden sluit andere gesprekspartners niet uit en ontslaat de gemeente niet van haar informatieplicht ten opzichte van
individuele burgers.
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gemeente aan deze platforms of werkgroep toegestuurd wordt of beschikbaar komt voor de
leden.
Art. 4: De advisering
Advies vragen
De gemeente vraagt advies aan de dorps- en wijkraden bij onderwerpen die de wijk of het
dorp aangaan en van invloed zijn op de leefbaarheid, zoals bestemmingsplannen voor de
kernen en het buitengebied en ingrijpende verkeerskundige en infrastructurele maatregelen. In het platform Leefbaarheid komen de leefbaarheidsonderwerpen aan bod.
De gemeente betrekt dorps- en wijkraden bij haar beleidsontwikkeling primair middels de verschillende platforms als Verkeer, Veiligheid en Leefbaarheid waar de advisering plaatsvindt.
• Indien een project zich niet binnen de gevestigde platforms of werkgroepen afspeelt,
richten de betrokken ambtenaren zich in dat geval zelfstandig tot de dorps- en wijkraden voor het vragen van advies.
• Indien tijdsdruk of het belang dit wenselijk maakt, kan de gemeente dorps- en wijkraden rechtstreeks blijven benaderen voor advies.
De taken van een dorps- en wijkraad omvatten nooit zaken die betrekking hebben op individuele burgers, tenzij een duidelijke relatie gelegd kan worden met de leefbaarheid van de
wijk. De gemeente heeft als uitgangspunt dat de dorps- en wijkraden, al dan niet via platform of werkgroep, reeds in de inventarisatiefase en/of voorbereidingsfase betrokken worden.
•

Gevraagd advies geven
Uitbrengen van advies door de dorps- en wijkraden.
•
Gevraagd advies wordt in principe door de dorps- of wijkraad uitgebracht langs hetzelfde kanaal als waar het verzoek om advies bereikte of waar het onderwerp passend zou
zijn, tenzij anders overeengekomen. Via ditzelfde kanaal, vindt de terugkoppeling
plaats.
• De termijn voor het uitbrengen van advies bedraagt maximaal 6 weken.
Ongevraagd advies
Indien de dorps- en wijkraden zelf actief betrokken willen worden bij een bepaald onderwerp dan kunnen zij zich richten tot een platform, of werkgroep, of wanneer tijdsdruk of het
belang dit wenselijk maakt, direct bij de coördinator of de betrokken beleidsambtenaar. Ook
bij hen kunnen zij hun advisering neerleggen. Een zelfde weg staat hen open wanneer een
platform of werkgroep niet wenst mee te werken aan een advies van dorps- of wijkraad. De
dorps- of wijkraden moeten duidelijk in haar schrijven aangeven dat het een ongevraagd
advies betreft, en indien van toepassing de reden dat de gemeente direct benaderd wordt.
De dorps- of wijkraden krijgen een terugkoppeling via hetzelfde kanaal als waar langs het
advies is uitgebracht, binnen zes weken.

Artikel 5: De contactpersonen
Secretaris dorps- en wijkraden
Voor de gemeente is de secretaris van de dorps- en wijkraden de contactpersoon tenzij anders wordt afgesproken.
Dorps-/wijkwethouder & Coördinerend wethouder
Per dorp /wijk is een dorps-/wijkwethouder aangewezen. Deze fungeert als eerste bestuurlijk aanspreekpunt voor de betreffende dorps- of wijkraad. Daarnaast is de wethouder met
de portefeuille WMO, bestuurlijk verantwoordelijk voor de dorps- en wijkraden.
Coördinator dorps- en wijkraden
De coördinator is voor zover de platforms niet de geëigende weg zijn, het aanspreekpunt
voor zowel de dorps- en wijkraden als voor de ambtelijke organisatie. Dit schept duidelijkheid en vergroot het draagvlak.
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- De coördinator bemoeit zich niet inhoudelijk met zaken maar bewaakt of gemaakte af
spraken worden nagekomen en actiepunten worden uitgevoerd.
- Het coördineren en uitvoeren van beleid ten aanzien van de dorps- en wijkraden (waaronder – indien gewenst - de organisatie van dorps- en wijkwandelingen);
Aanspreekpunt dorps- en wijkraden Openbare Werken
Klachten en meldingen uit de wijk kunnen rechtstreeks via het klachten- en meldingennummer van de gemeentewerf (0493) 671 212 worden afgedaan. Indien er andere zaken
spelen op het gebied van Beheer en Onderhoud die meer aandacht vergen, kunnen deze via
de coördinator dorps- en wijkraden naar de juiste persoon worden doorgespeeld of rechtstreeks indien de betreffende persoon bij de wijkraad bekend is.

Artikel 6: Draagvlak en verantwoording
Dorps-/Wijkraden vormen geen afzonderlijke bestuurslaag. Dat betekent, dat er geen aparte positie voor de dorps- en wijkraden is ingeruimd in de besluitvorming en communicatietrajecten. Dorps-/wijkraden hebben een adviesfunctie aan de gemeenteraad en het college
van burgemeester en wethouders.
Een dorps- en/of wijkraad kan uitsluitend functioneren als zij zich gedragen voelt door de
bewoners van het betreffende gebied. Men moet openstaan voor iedereen in de hele wijk of
het dorp, voor alle stromingen.
Vermeden moet worden dat de raden een politiek karakter krijgen. Het maatschappelijke
debat kan plaatsvinden onder coördinatie of in samenwerking met de dorps- en wijkraden.
Het politiek debat hoort thuis in de gemeenteraad. Dorps- en wijkraden vergaderen met een
zekere regelmaat (openbaar) en leggen jaarlijks, zowel inhoudelijk als financieel, verantwoording af aan de bewoners en de gemeente. Het spreekt voor zich dat zij hun achterban
ook actief uitnodigen voor de openbare vergaderingen en dat er notulen worden gemaakt.
Prestatieafspraken
In concrete projecten – waarvoor een projectsubsidie kan worden verstrekt - worden prestatieafspraken gemaakt ter verduidelijking van taken en verwachtingen en ter verantwoording van het budget conform de subsidieverordening.
Actiejaarplan
Door de dorps- en wijkraden wordt jaarlijks een actiejaarplan opgesteld, waarin aangegeven
wordt welke onderwerpen zij wensen te behandelen en in welke mate ze hierbij betrokken
willen zijn. Het actiejaarplan wordt schriftelijk en ondertekend door de voorzitter en de secretaris ingediend. Dit dient plaats te vinden vóór 1 april 2012. Naast het actiejaarplan
(werkplan volgens de Verordening) vereist de subsidieverordening het overleggen van een
begroting vooraf en een verantwoording achteraf. Voor nadere toelichting wordt verwezen
naar de subsidieverordening.
Een basis voor de te bespreken zaken kan het Collegeprogramma van het college van burgemeester en wethouders zijn. De gemeente zal het collegeprogramma aan de dorps- en
wijkraden doen toekomen. Aan de hand van dit document kan een actiejaarplan voor de
dorps- en wijkraden gemaakt worden, eventueel aangevuld met andere onderwerpen.
Dit actiejaarplan wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders, zodat
bekend is met welke onderwerpen de dorps- en wijkraden zich in 2012 gaan bezighouden
en op welke manier. Uiteraard kan het college van burgemeester en wethouders bedenkingen aangeven ten aanzien van het opgestelde actiejaarplan.

Artikel 7: Financiële ondersteuning+Structurele subsidie
Dorps-/Wijkraden hebben een vergoeding nodig voor vergader-, organisatie- en activiteitenkosten. Er is in 2012 een verschil tussen de vergoeding voor dorps- en wijkraden.

•

•

•
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worden uitgebreid met het doen van aanvragen voor projectsubsidies. Deze subsidies zijn gekoppeld aan een project. Waarover (prestatie-)afspraken worden gemaakt cf. Algemene subsidieverordening Welzijn / Zorg gemeente Asten 2008.
De dorpraden ontvangen in 2012 een hogere structurele bijdrage dan de wijkraden.
Het verschil zit in de ontwikkelschets die de gemeente voor ogen heeft als het gaat
om het verder uitrollen van het WMO beleidsplan. Dit heeft bij de dorpsraden Heusden en Ommel al deels vorm gekregen.
Wanneer ook de wijkraden zich verder ontwikkelen in het uitrollen van het gemeentelijk WMO beleidsplan, stelt de gemeente hier een hogere waardering tegenover in
de vorm van beschikbare (financiële) middelen. Hiervoor worden in 2012 criteria opgesteld en uitleg gegeven. Gemeente stelt de wijkraden in staat zich verder te ontwikkelen op dit gebied.

Projectsubsidie/eenmalige activiteitensubsidie
Aanvragen voor projectsubsidies of eenmalige activiteitensubsidies kunnen gedaan worden door zowel de dorps- als de wijkraden. Een projectsubsidie of een eenmalige activiteitensubsidie wordt aangevraagd conform de algemene subsidieverordening van de
gemeente Asten, ten minste acht weken vóór de aanvang van het project of de activiteit
door middel van een omschrijving van het beoogde project of de uit te voeren activiteit
plus een raming van de inkomsten en uitgaven betreffende het project of de activiteit.
Het verdient aanbeveling om reeds in een vroeg stadium de gemeente te betrekken bij
het aanvragen van een projectsubsidie of een eenmalige activiteitensubsidie. Indien de
toegekende subsidie € 1.250,= of méér bedraagt, dan dient binnen acht weken na afloop van het gesubsidieerde project of de gesubsidieerde activiteit een financiële verantwoording plus een project- of een activiteitenverslag aan de gemeente te worden
overgelegd.
Bijdragen in diensten
Teneinde te beantwoorden aan de noodzaak tot bezuinigingen zal de gemeente samen
met de dorps- en wijkraden onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is ondersteuning te verlenen in natura. Te denken valt aan het aanbieden van vergaderruimte in een openbaar gebouw (BMV/dorpshuis/gemeentehuis), het aanbieden van digitale
publicatieruimte, of het gezamenlijk uitbrengen van communicaties. Contacten met de
inwoners van Asten zijn uitermate belangrijk voor het succesvol uit kunnen voeren van
dit convenant.
Artikel 8: Oneigenlijk gebruik of beëindiging van de subsidie dorps- en wijkraden
Bij oneigenlijk gebruik van de subsidie wordt deze ingetrokken conform de Algemene Wet
Bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Welzijn / Zorg 2008. Bij liquidatie van
de dorps- en wijkraden worden de resterende gemeentelijke financiële middelen overgeheveld naar de gemeente en besteed in overeenstemming met de doelstelling van de raden.

Artikel 9: Duur convenant
Dit convenant wordt overeengekomen voor de duur van één jaar met ingang van datum
ondertekening.
Gedurende 2012 wordt de werkwijze van dorps- en wijkraden en de gemeente, voor zover
het betrekking heeft op de uitvoering van dit convenant, geëvalueerd om te komen tot een
nieuw convenant, geldende na afloop van het huidige.

Overeengekomen te Asten d.d. ** maart 2012

Gemeente Asten,
Burgemeester S.P. Grem

Dorps-/ Wijkraad ………,
Naam…………………………..

