Gemeente
EDAM
VOLENDAM
CONVENANT Dorps-en wijkraden en gemeente Edam-Volendam
De ondergetekenden:
Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, krachtens en ter uitvoering van
het collegebesluit van 2 maart 2021 vertegenwoordigd door wethouder H. Schütt,
hierna te noemen : 'college'
en
De rechtspersoon naar privaatrecht, op pagina 4 en verder vermelde Stichting dorpsraad/wijkraad,
rechtsgeldig vertegenwoordigd,
hierna te noemen 'dorps-of wijkraad',
In aanmerking nemende dat:
I.

het college het belangrijk vindt om het overleg en de communicatie tussen de bewoners in de
dorpen of wijken en het college mede vorm en inhoud te geven via een dorps- of wijkraad;

ll.

advisering van het college door een dorps- of wijkraad, gevraagd en ongevraagd meerwaarde kan
hebben voor het gemeentelijk besluitvormingsproces en een bijdrage kan leveren aan het
vergroten van het draagvlak voor gemeentelijk beleid;

Ill.

dorps-of wijkraden de collectieve belangen behartigen van bewoners met betrekking tot het
behouden en of verbeteren van de leefbaarheid in hun dorp en of wijk;

IV.

de dorps-en wijkraden als overlegorgaan voor hun kern of wijk een klankbord vormen voor het
college, zonder formele status en zich vanwege hun doelstelling onderscheiden van andere
instellingen, zoals belangenverenigingen en politieke partijen;
de uitgangspunten voor de rol van dorps- en wijkraden zijn beschreven in de 'Visie Notitie
Participatiebeleid Edam-Volendam 2020, door de gemeenteraad vastgesteld op 23 april 2020';

V.

dorps- en wijkraden in aanmerking kunnen komen voor een subsidie indien zij door het college
als zodanig zijn erkend; in het kader van deze erkenning het wenselijk is om in een convenant
vast te leggen wat hiervoor de uitgangspunten zijn en wat de rol is van een dorps- en wijkraad in
de relatie met het college;

komen als volgt overeen:
1.

Algemene bepalingen

1.1.
1.1.1

Rechtsvorm en statuten
De dorps-of wijkraad is vrij in de keuze van haar juridische rechtsvorm. De rechtsvorm dient
te passen bij haar statutaire doelstelling. Dorps-of wijkraden streven naar een zo
representatief mogelijke afspiegeling van de bewoners van hun dorp of wijk in de
samenstelling van haar bestuur.
Een bestuurslid van een dorps-of wijkraad is niet tegelijkertijd burgemeester, wethouder, lid
van de gemeenteraad van de gemeente Edam-Volendam, werkzaam bij de gemeente EdamVolendam of bestuurslid van een politieke partij binnen de gemeente. (. Dit dient te worden
vastgelegd in de statuten van de dorps- of wijkraad.

1.1.2

Ondernemend en betrokken.
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1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2.
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

2.
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.4

De dorps- of wijkraad overlegt de statuten van de dorps- of wijkraad aan het college. Daarin
wordt in ieder geval geregeld:
het doel van de dorps- of wijkraad en de wijze waarop de raad dit doel wil bereiken;
de omvang en de wijze van (her)benoeming, de taak en de bevoegdheden van het
bestuur;
de wijze van besluitvorming in het bestuur;
de openbaarheid van vergaderingen;
de wijze waarop de achterban wordt betrokken bij de werkzaamheden en waarop aan de
achterban verantwoording wordt afgelegd;
de wijze waarop de financiën worden beheerd en daarvan verantwoording wordt
afgelegd aan de achterban;
de wijze van opheffing van de dorps- of wijkraad.
Door het college worden de statuten beoordeeld alvorens zij besluit over de erkenning tot
een dorps- of wijkraad en het aangaan van dit convenant met een dorps-of wijkraad. voor
wat betreft de doelstelling van de dorps- of wijkraad en de wijze waarop dit wordt bereikt
geldt dat sprake moet zijn van belangenbehartiging van de inwoners van de kern/wijk en het
zijn van een klankbord voor het college
Indien een dorps-of wijkraad besluit tot wijziging van de statuten legt zij dit ter beoordeling
aan het college voor.
Contactpersonen
Ter verzekering van een wederzijdse goede en juiste communicatie, afstemming en
terugkoppeling, wordt door het bestuur van de dorps-of wijkraad een contactpersoon
gemachtigd die de (formele) communicatie met het college onderhoudt en als
aanspreekpunt fungeert. Deze vertegenwoordiger van de Dorps- of wijkraad kan zich in
overleggen met het college laten bijstaan door derden.
Door het college wordt een contactpersoon "dorps-en wijkraden" aangewezen. Via deze
contactpersoon onderhoudt de dorps- of wijkraad het contact met het college. Om dit
mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de gemeentelijke contactpersoon een kopie
ontvangt van alle relevante brieven, e-mails en documenten die worden gestuurd door de
dorps- en wijkraden.
Bij vragen of verzoeken nemen de dorps- of wijkraden contact op met de gemeentelijk
contactpersoon. Deze draagt zorg voor interne afstemming en de beantwoording van de
vraag/het verzoek.
Indien daartoe aanleiding bestaat wordt de onderlinge communicatie tussen de dorps- en
wijkraden, de door hen aangewezencontactpersoon en de gemeentelijke contactpersoon
geëvalueerd.
Overleggen van de dorps-en wijkraden
Elke dorps- of wijkraad vergadert tenminste driemaal per jaar.
De dorps- of wijkraad verplicht zich tot het houden van minstens twee openbare
vergaderingen per kalenderjaar.
De dorps- of wijkraad biedt de bewoners de gelegenheid om tijdens de vergaderingen van de
dorps-en wijkraad in te spreken. Dorps- en wijkraden nemen deel aan het gezamenlijke
dorps- en wijkradenoverleg (GDO) dat minimaal tweemaal per jaar plaatsvindt.
Het voorzitterschap en secretariaat van het gezamenlijk overleg van dorps- en wijkraden
wordt in overleg uitgevoerd door één van de dorps- en wijkraden. Afspraken hierover gelden
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2.1.5
2.1.6

2.1.7

voor een kalenderjaar en jaarlijks kan een andere dorps- of wijkraad hiervoor in
gezamenlijkheid aangewezen worden.
De dorps-of wijkraad draagt er zorg voor dat van de vergaderingen tijdig een verslag wordt
gemaakt.
De dorps- en wijkraden sturen de agenda en de notulen/actie- of besluitenlijst van haar
overleg tijdig naar de gemeentelijke contactpersoon. De gemeentelijke contactpersoon
stemt intern af indien daartoe aanleiding bestaat.
De dorps-en wijkraden informeren de gemeenteraad, het college en de gemeentelijk
contactpersoon tijdig over de te houden vergaderingen met de bewoners in de betreffende
wijk/kern. Indien daartoe aanleiding bestaat, nodigt het bestuur van de dorps- of wijkraad
de wethouder en/of de gemeentelijk contactpersoon uit voor deelname aan een
bestuursvergadering.

Advies en zienswijze
3.1.1
De dorps-en wijkraden kunnen gevraagd en ongevraagd het college adviseren over zaken die
de leefbaarheid van het eigen dorp of wijk betreffen. Dit moet zaken betreffen die (een deel
van) de wijk/kern aangaat. De adviezen worden schriftelijk uitgebracht.
3.1.2
Bij alle zaken die door het college voor advisering worden voorgelegd aan de dorps-en
wijkraden, wordt ter informatie de (vervolg-)procedure vermeld.
De dorps-en wijkraden betrekken de bewoners zoveel als mogelijk bij het opstellen van hun
adviezen.
3.1.3 Indien door het college een beslissing wordt genomen
omtrent een onderwerp waarover door een dorps- of wijkraad advies is uitgebracht, wordt
de dorps- of wijkraad over deze beslissing schriftelijk geïnformeerd. Eventueel wordt de
dorps- of wijkraad vooraf gehoord.
3

Overig
4.1.1 Alle partijen zetten zich in om het convenant na te leven en in de geest daarvan te handelen.
4.1.2
De uitleg van dit convenant zal worden beheerst door de redelijkheid, de billijkheid en de
goede trouw, zoals in het maatschappelijke verkeer betaamt.
4.1.3 Bestuursleden van de dorps- of wijkraad beogen niet de verwezenlijking van de
doelstellingen van een politieke partij in de besluitvorming binnen de dorps- of wijkraad na
te streven.
4

5 Begin, einde, duur
5.1.1
Dit convenant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
5.1.2
Het functioneren van dit convenant wordt tweejaarlijks geëvalueerd. Wanneer beide
partijen de evaluatie positief beoordelen, wordt het convenant stilzwijgend voor twee jaar
verlengd.
5.1.3
Het convenant wordt beëindigd wanneer één van de twee partijen het convenant schriftelijk
opzegt.
5.1.4 Dit convenant vervangt alle voorgaande convenanten over dit onderwerp, of vervangt het
convenant dorpsraden met de (voormalige) gemeente Zeevang.
6
Privacy en gegevensverwerking
Partijen blijven bij gegevensuitwisseling onverminderd gebonden aan hun eigen, al dan niet,
wettelijke verplichtingen op het gebied van privacy.
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Aldus opgemaakt, overeengekomen en getekend in de plaats en op de datum als bij de
handtekening staat vermeld:
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