Convenant Dorpsraden Opmeer
Partijen
1. Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer, in deze vertegenwoordigd door
zijn voorzitter G.J.A.M. Nijpels, burgemeester, hierna te noemen: ‘het college’;
en
2. De dorpsraden/gemeenschapsraad uit de gemeente Opmeer, hierna te noemen ‘de
dorpsraden’, vertegenwoordigend door en handelend in hun hoedanigheid van voorzitter
respectievelijk secretaris van de dorpsraad.
Overwegende dat:
- de gemeente betrokken wil zijn bij de bewoners en de bewoners wil betrekken bij het in stand
houden en of verbeteren van de kwaliteit van hun leefomgeving;
- de dorpsraden, bewoners en de gemeente gezamenlijk zorgen voor het in stand houden en of
verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving;
- de gemeente de inzet van dorpsraden als de meest geëigende structuur ziet om de
communicatie tussen de bewoners goed te laten verlopen en op peil te houden;
- dorpsraden de collectieve belangen behartigen van bewoners met betrekking tot het behouden
en of verbeteren van de leefbaarheid in hun dorp en of kern(en);
- dorpsraden naast hun adviserende rol, ook bewoners stimuleren tot burgerparticipatie,
betrokkenheid te laten tonen en medeverantwoordelijk te laten zijn voor hun leefomgeving en
hen daarin ondersteunen.
Verklaren:
te zijn overeengekomen de wederzijdse rechten en verplichtingen te vervatten in de navolgende
convenantbepalingen.
Contactpersonen
1. Zowel de dorpsraden als de gemeente wijzen ieder een vast contactpersoon aan. De
contactpersonen bewaken de voortgang van zaken. Om dit mogelijk te maken is het
noodzakelijk dat de ambtelijk contactpersoon een kopie ontvangt van alle relevante brieven, emails en documenten die worden gestuurd.
2. Bij vragen of initiatieven nemen de dorpsraden contact op met de ambtelijk contactpersoon, die
bekijkt of het betreffende verzoek ambtelijk kan worden afgestemd of via de gemeenteraad
en/of college.
Samenstelling van de dorpsraden
3. De dorpsraden streven naar een zo representatief mogelijke afspiegeling van de bewoners van
het werkgebied.
4. Formeel benoemde leden van de gemeenteraad en tevens formeel benoemde commissieleden
zijn niet vertegenwoordigd in de dorpsraden1.
Overleggen van de dorpsraden
5. De dorpsraden sturen de agenda en de (jaar)verslagen/actie- of besluitenlijst met bestuurlijk
relevante zaken van haar overleg naar de ambtelijk contactpersoon. De ambtelijk
contactpersoon zet dit verder door naar het college en de gemeenteraad (via de griffier).
6. De dorpsraden stellen het op prijs als gemeenteraadsleden, de gebiedswethouder, de
ambtelijk contactpersoon en eventuele andere betrokken ambtenaren deelnemen aan de
jaarvergaderingen en op uitnodiging bij bestuursvergaderingen.
Contact met het college
7. De dorpsraden hebben één keer per jaar overleg met het college in een gezamenlijke
vergadering met alle dorpsraden.
8. De ambtelijk contactpersoon stuurt tijdig voorafgaand aan het overleg een voorlopige agenda
aan de dorpsraden, inventariseert agendapunten en stuurt de uiteindelijke agenda rond.
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9. Naar aanleiding van het besprokene wordt een actielijst opgesteld.
10. Daarnaast betrekken het college (via de gebiedswethouder) en de dorpsraden elkaar actief en
zo tijdig mogelijk (bij voorkeur in de voor- en planfase) bij zaken die betrekking hebben op de
leefbaarheid van het werkgebied, om mee te denken of buurtbewoners te activeren.
Contact met de gemeenteraad
11. Dorpsraden kunnen bij de griffier aangeven dat zij op de hoogte gehouden willen worden van
de commissie- en raadsvergaderingen. Zij ontvangen dan (digitaal) voor elke vergadering een
agenda en de daarbij horende stukken.
12. De dorpsraden kunnen via de griffier spreektijd aanvragen omtrent agendapunten, voor zover
het onderwerp het werkgebied van de dorpsraad raakt.
13. De dorpsraden hebben één keer per jaar overleg met een vertegenwoordiging van de
gemeenteraad in een gezamenlijke vergadering met alle dorpsraden.
14. De griffier plant het jaarlijkse overleg in. De dorpsraden rouleren in het opstellen van de
(voorlopige) agenda en het maken van de besluitenlijst. Dit betekent dat elke dorpsraad hier
één keer in de vier jaar verantwoordelijk voor is.
Advies
15. De dorpsraden kunnen gevraagd en ongevraagd het college (met betrekking tot beleidszaken
in het kader van de uitvoering) en de gemeenteraad (met betrekking tot beleidszaken)
adviseren over die zaken die de leefbaarheid van het eigen werkgebied betreffen. De adviezen
worden schriftelijk gericht aan het orgaan dat op het advies beslist.
16. Bij alle zaken die door het college of de gemeenteraad voor nadere advisering worden
voorgelegd aan de dorpsraden, wordt ter informatie altijd de (vervolg)procedure vermeld.
17. De dorpsraden betrekken de bewoners zoveel als mogelijk bij het opstellen van adviezen.
Financieel
18. Alle dorpsraden komen in aanmerking voor een meerjarige subsidie, zoals beschreven in het
subsidiebeleid van de gemeente Opmeer. Dit budget is beschikbaar voor de uitvoering van de
werkzaamheden, zoals beschreven in dit convenant. Indien een dorpsraad daarnaast een
activiteit of evenement organiseert, kunnen zij een apart verzoek indienen voor een
activiteitensubsidie.
Overig
19. Alle partijen zetten zich in om het convenant na te leven en in de geest daarvan te handelen.
20. Indien een van de partijen behoefte heeft om het convenant evalueren, wordt dit onderwerp
op de agenda van het eerstvolgende overleg met het college gezet.
21. Dit convenant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Aldus overeengekomen te Opmeer op <datum>.
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