Convenant gemeente Leudal en dorpsraad 23-11-2010
De ondergetekenden:
De gemeente Leudal, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, vertegenwoordigd door
de heer A.H.M. Verhoeven MPM in zijn hoedanigheid van burgemeester ter uitvoering van het besluit van de
gemeenteraad d.d. 28 augustus 2007, hierna te noemen: “de gemeente Leudal”;
en
de dorpsraad ………………………..(vervolgens kortheidshalve te noemen dorpsraad), vertegenwoordigd door
de heer/mevrouw …….…………. en de heer/mevrouw …………….. en bij dezen handelend in de hoedanigheid
van voorzitter en secretaris, hierna te noemen: “de dorpsraad”.
overwegende dat wordt nagestreefd:
1. de communicatie tussen burgers en de gemeente te optimaliseren;
2. de leefbaarheid van het dorp (daar waar “het dorp” wordt genoemd betekent dit het dorp inclusief het
buitengebied) in stand te houden en waar nodig te verbeteren en daar ook zorg voor te dragen;
3. burgers directer te betrekken bij hun woon- en leefomgeving door hen instrumenten te verschaffen om als
partner te kunnen functioneren bij beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering over onderwerpen die hun
dorp betreffen.
besluiten het convenant gemeente Leudal/dorpsraad vast te stellen:
Artikel 1
1. Om inhoud te geven aan de overwegingen, erkent de gemeente Leudal de dorpsraad.
2. Er mag slechts sprake zijn van één dorpsraad per dorpskern.
3. De dorpsraad dient geregistreerd te zijn bij de Kamer van Koophandel.
4. De gemeente ontvangt een afschrift van de statuten van de dorpsraad.
5. De rol van de dorpsraad is: onder andere deelname aan het maatschappelijk debat om zo de leefbaarheid
van het dorp onder aandacht van bestuurders, professionals en burgers te brengen én zomogelijk
betrokkenheid bij de voorbereiding en uitvoering van projecten.
6. De gemeente erkent en onderschrijft het belang van overleg en samenwerking met de dorpsraad.
7. a. Het voltallig college van de gemeente Leudal overlegt in principe één keer per 4 jaar met de dorpsraad
waarbij aansluiting wordt gezocht bij de zittingsperiode van de gemeenteraad.
b. Mede in overleg met het Bureau Dorpsraden kunnen kernwethouders worden geconsulteerd.
c. Naar oordeel van de kernwethouder zal voor specifieke onderwerpen beroep worden gedaan op collega
wethouders.
Artikel 2
1. De dorpsraad is voor de gemeente Leudal een aanspreekpunt bij de voorbereiding en uitvoering van
beleid.
2. De dorpsraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd te adviseren bij dat deel van het gemeentelijk
beleid – in voorbereidende en uitvoerende zin – dat gevolgen heeft voor de leefbaarheid in het dorp.
3. De adviserende functie van de dorpsraad strekt tot consultatie, participatie en als klankbord.
Artikel 3 Leidraad voor het handelen van de dorpsraad
1. De dorpsraad streeft ernaar een afspiegeling te vormen van de bewoners die vertegenwoordigd worden
door de dorpsraad en draagt zorg voor voldoende draagvlak onder de lokale bevolking.
2. College-, raads- of commissieleden mogen geen deel uit maken van het bestuur van de dorpsraad.
3. De algemene vergaderingen van de dorpsraad zijn openbaar en vinden met regelmaat plaats.
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4. Bewoners wordt de gelegenheid geboden om tijdens de algemene vergaderingen van de dorpsraad hun
mening kenbaar te maken.
5. De dorpsraad heeft één contactpersoon die bekend dient te zijn bij de gemeente.
6. De dorpsraad zorgt voor een goede terugkoppeling naar de bewoners.
7. De dorpsraad legt verantwoording af aan de dorpsbewoners tijdens de algemene jaarvergadering van de
dorpsraad.
8. De dorpsraad stelt het college en het Bureau Dorpsraden van de gemeente in kennis van de verslagen van
de jaarvergadering.
Artikel 4 Leidraad voor het handelen van de gemeente Leudal ten opzichte van de dorpsraad
1. De gemeente Leudal stelt de dorpsraad in de gelegenheid als zelfstandig orgaan te opereren en stelt
daarvoor een subsidie op grond van de subsidieverordening beschikbaar.
2. Van hetgeen besproken is door het college van burgemeester en wethouders met de dorpsraad zal door
de gemeente Leudal een kort verslag worden gemaakt. Besluitvorming over de besproken onderwerpen
dient plaats te vinden in de collegevergadering.
3. De gemeente Leudal draagt voorzover mogelijk en binnen de daarvoor geldende (wettelijke) kaders zorg
voor tijdige en volledige informatie of creëert de mogelijkheid informatie te verwerven op basis waarvan de
dorpsraad een zorgvuldig afgewogen advies of standpunt kan bepalen.
4. De gemeente Leudal stelt de dorpsraad redelijkerwijs in staat een reactie te formuleren op een
plan of adviesverzoek.
5. Een uitgebracht advies van de dorpsraad zal bij de besluitvorming worden meegewogen én bij
de ter inzage legging mede ter inzage worden gelegd.
6. De gemeente Leudal heeft een Bureau Dorpsraden. Contacten van de dorpsraad met de
gemeente lopen zoveel mogelijk via dit bureau.
Het mailadres van Bureau Dorpsraden is bureaudorpsraden@leudal.nl
7. De contactpersonen van het Bureau Dorpsraden dienen bekend te zijn bij de dorpsraad.
Artikel 5 Overkoepelend overlegorgaan dorpsraden
De dorpsraden van de gemeente Leudal streven er naar te komen tot een gezamenlijk overkoepelend
overlegorgaan/platform.
Artikel 6
1. Dit convenant wordt aangegaan voor de duur van 4 jaar.
2. Het functioneren van het convenant wordt één keer per 4 jaar geëvalueerd. Hiervan wordt een verslag
opgemaakt door de gemeente Leudal. Wanneer beide partijen de evaluatie positief beoordelen, wordt het
convenant stilzwijgend voor vier jaar verlengd.
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