Convenant Dorpsbelangenorganisaties en
Gemeente Bronckhorst 2010.
Ondergetekenden:
De gemeente Bronckhorst, gevestigd Elderinkweg 2, 7255 KA te Hengelo, hierna te noemen
“de gemeente”, vertegenwoordigd door de heer P. Seesing, wethouder kernenbeleid,
daartoe als gevolg van artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet aangewezen door de
burgemeester van de gemeente Bronckhorst, handelend ter uitvoering van het besluit van
het college van 28 september 2010
en
De dorpsbelangenorganisaties uit de gemeente Bronckhorst, hierna te noemen “de
dorpsbelangenorganisaties”, vertegenwoordigd door en handelend in hun hoedanigheid van
voorzitter respectievelijk secretaris van de dorpsbelangenorganisatie,
Overwegende dat:
- dorpsbelangenorganisaties de collectieve belangen behartigen van dorpsbewoners
met betrekking tot het behouden en of verbeteren van de leefbaarheid in hun dorp en
of kern(en).
- de gemeente de inzet van dorpsbelangenorganisaties als de meest geëigende
structuur ziet om de communicatie tussen de burgers goed te laten verlopen en op
peil te houden;
- de gemeente de burgers directer wil betrekken bij het in stand houden en of
verbeteren van de kwaliteit van hun leefomgeving;
- door de raad van de gemeente Bronckhorst op 28 september 2006 de startnotitie
“ Kernenbeleid gemeente Bronckhorst ” is vastgesteld;
- op 31 december 2009 de termijn verlopen is van het “Startconvenant
Dorpsbelangenorganisaties Gemeente Bronckhorst 2007-2009“;
- in het najaarsoverleg van 27 oktober 2009 een werkgroep is ingesteld die de
opdracht heeft gekregen een concept convenant op te stellen ter vervanging van het
“Startconvenant 2007-2009”;
besluiten
Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 vast te stellen het “Convenant
Dorpsbelangenorganisaties en Gemeente Bronckhorst 2010”.
Artikel 1.
1.
2.
3.

4.

5.

Doelstelling
De communicatie tussen burgers en gemeente optimaal laten verlopen
en op nivo houden.
Samen met burgers, zorgen voor het in stand houden en of verbeteren
van de kwaliteit van de leefomgeving;
Burgers betrokkenheid laten tonen, taken delen en verdelen en daardoor
mede verantwoordelijk laten zijn voor hun leefomgeving en hen daarin
ondersteunen.
De adviesfunctie ( gevraagd en ongevraagd) van de
dorpsbelangenorganisatie aan de gemeente als ook die van de gemeente aan
de dorpsbelangenorganisatie;
De verantwoordelijkheid herkenbaar maken zodat burgers hun
verantwoordelijkheid durven nemen.
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Artikel 2
1.

2
3

Artikel 3.
1.

Voor- en najaarsoverleg
Twee maal per jaar (in het voor- en najaar) overleggen het college van
burgemeester en wethouders en delegaties van de
dorpsbelangenorganisaties.
Tijdens dit overleg kunnen de volgende onderwerpen aan de orde worden
gesteld:
- het gevoerde, het gewijzigde of nieuw te ontwikkelen gemeentelijk beleid
die van invloed is op de leefbaarheid van de kern(en);
- het functioneren van het convenant en het communicatieprotocol;
- de stand van zaken ten aanzien van de onderwerpen uit het Algemeen
werkplan (zie art 3 sub 1);
- onderwerpen over de ontwikkeling van het platteland.
Het college van burgemeester en wethouders nodigt de vertegenwoordiging
van de dorpsbelangenorganisaties uit voorzien van agendapunten;
De agenda en het verslag van het overleg wordt na vaststelling ter informatie
aan de raad gezonden.
Werkplannen
Algemeen werkplan
Er wordt een algemeen werkplan met tijdpad opgesteld voor de af te handelen
onderwerpen die van belang zijn voor alle dorpsbelangenorganisaties.
Tijdens het voor- of najaarsoverleg (zie art 2 sub 1) kunnen agendapunten
worden toegevoegd.

2.

Kernwerkplan
De afspraken en verzoeken van de dorpsbelangenorganisaties worden per
kern in een werkplan vastgelegd. Het werkplan vormt een vast agendapunt
tijdens het collegebezoek aan de kern. Het kernwerkplan wordt door de
gemeente betrokken bij uitvoeringszaken en beleidsontwikkelingen.

Artikel 4.

Communicatieprotocol
Vooruitlopend op een door de raad op te starten discussie over de invulling
van Burgerparticipatie maken dorpsbelangenorganisaties en gemeente
gebruik van een tijdelijk communicatieprotocol. Het convenant verplicht de
gemeente met dorpsbelangenorganisaties te communiceren over zaken die
van invloed (kunnen) zijn op de leefbaarheid van de kernen.
Dorpsbelangenorganisaties zullen vanuit hun achterban signalen over de
leefbaarheid van hun kern richting gemeente communiceren. Het
communicatieprotocol is als bijlage 4 bij de toelichting van het convenent
gevoegd.

Artikel 5.

Financiële middelen
Dorpsbelangenorganisaties die het convenant ondertekenen en voldoen aan
de Beleid- en Uitvoeringsregel Subsidie Kernenbeleid, kunnen een verzoek
indienen voor het ontvangen een financiële bijdrage.
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Artikel 6.
1.

2.
3.

4.

5.

Rechtspersoonlijkheid en representativiteit
De dorpsbelangenorganisatie is vrij in de keuze van hun rechtsvorm.
Voorwaarde daarbij is dat er sprake is van een democratisch gekozen
bestuur. Tevens is van belang dat de samenstelling van de
dorpsbelangenorganisatie een afspiegeling is van de bewoners van de kern”
De statuten vermelden de te behartigen belangen van de leden en of
donateurs uit haar werkgebied.
De samenstelling van het bestuur van de dorpsbelangenorganisaties
is samengesteld uit een vertegenwoordiging met een zo breed mogelijk
draagvlak in de samenleving.
Is college van burgemeester en wethouders van mening dat een
dorpsbelangenorganisatie niet voldoet aan het onder lid 3 gestelde, dan treedt
zij hierover in overleg met de dorpsbelangenorganisatie.
Politieke partijen zijn niet vertegenwoordigd in de dorpsbelangenorganisatie.

Artikel 7.

Kerncontactfunctionaris;
Door het college van burgemeester en wethouders wordt een ambtenaar
aangewezen als kerncontactfunctionaris met als taak;
- de dorpsbelangenorganisaties te attenderen op onderwerpen die van
belang zijn voor hun leefomgeving en of werkgebied;
- te fungeren als aanspreek- , informatie-, coördinatie- en
ondersteuningspunt voor de dorpsbelangenorganisaties;
- als secretariaat fungeren voor het overleg tussen
dorpsbelangenorganisaties en het college van burgemeester en
wethouders.

Artikel 8.
1.

Evaluatie en wijzigingen
Het convenant en het communicatieprotocol worden tijdens het voor- en
najaarsoverleg tussen vertegenwoordigers van de dorpsbelangenorganisaties
en de wethouder kernenbeleid geëvalueerd op het functioneren en indien
nodig aangepast.
Op het convenant en het communicatieprotocol zijn het beginsel van
redelijkheid, de billijkheid en de goede trouw, zoals in het
maatschappelijk verkeer betaamt, van toepassing.
Indien partijen zich niet kunnen vinden in de wijze waarop uitvoering wordt
gegeven aan het gestelde in het convenant en of communicatieprotocol, dan
volgt op zo kort mogelijke termijn onderling overleg met als doel het bereiken
van een minnelijke oplossing.
De gezamenlijk nieuw gekozen wijze van uitvoeren van het convenant en of
communicatieprotocol wordt binnen 1 maand als wijziging vastgelegd in een
bijlage die toegevoegd wordt aan het convenant en of communicatieprotocol.
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Artikel 9

Toelichting op het convenant
De toelichting maakt onderdeel uit van het convenant.

Aldus overeengekomen te Bronckhorst op 26 oktober 2010.
Wethouder kernenbeleid gemeente Bronckhorst:

De dorpsbelangenorganisaties uit:
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