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Convenant 

 

Gemeente Heeze-Leende - Stichting Dorpsraad Leende.  
 
 
 
De ondergetekenden: 
 
De Stichting: Stichting Dorpsraad Leende, statutair gevestigd te Leende (gemeente Heeze-Leende), 
hierna: ‘de dorpsraad’ ; en 
 
 
 
 
de gemeente Heeze-Leende / College van Burgemeester en Wethouders, statutair gevestigd te 
Heeze-Leende, 
hierna: ‘de gemeente’ ,  
 
 
 
 
 
besluiten het volgende vast te stellen 
 
 
 
 
Artikel 1: 
Overwegende dat de gemeente nastreeft: 
a. de communicatie tussen burgers en de gemeente goed te laten verlopen, op peil te houden en te 

verbeteren; 
b. de kwaliteit van de woon-/leefomgeving van burgers in het dorp inclusief het buitengebied in stand 

te houden of te verbeteren en daar in overleg met de inwoners ook zorg voor te dragen; 
c. burgers directer verantwoordelijk te laten zijn voor hun leefomgeving en de inrichting van het 

publiek domein; 
d. de dorpsraad te faciliteren om als klankbord te functioneren voor de beleidsvorming en 

beleidsuitvoering over onderwerpen die direct of indirect hun woonomgeving betreffen. 
 
 

Artikel 2: 
a. Om inhoud te geven aan het onder artikel 1 genoemde, erkent de gemeente de dorpsraad. 
b. De rol van de dorpsraad is: deelname aan het maatschappelijk debat en onderwerpen die in het 

dorp leven op de politieke agenda krijgen door de leefbaarheid van het dorp of kern onder de 
aandacht van bestuurders, professionals en burgers te brengen. 

c. De gemeente onderkent en onderschrijft het belang van overleg en samenwerking met de 
dorpsraad. 

d. Het college respectievelijk een vertegenwoordiging van het college, overlegt in principe 2 keer per 
jaar met de dorpsraad. Dit vindt plaats in mei & november. 
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Artikel 3: 
a. De dorpsraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd betrokkenheid te tonen bij dat deel van 

het gemeentelijk beleid – in voorbereidende en uitvoerende zin – dat gevolgen heeft voor de 
leefbaarheid in het eigen dorp. 

b. De dorpsraad wordt in ieder geval geïnformeerd over onderwerpen die spelen. Per onderwerp 
worden vooraf afspraken gemaakt over de mate van participatie volgens de participatieladder 
(informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, meebeslissen) 

c. De dorpsraad is een zelfstandig opererend orgaan, dat buiten de verantwoordelijkheid van de 
gemeente functioneert. 

d. De dorpsraad is geen afzonderlijke bestuurslaag, maar vormt een zelfstandig orgaan met 
adviesrecht tussen de gemeente en de burgers. De dorpsraad vormt dus een schakel tussen de 
eigen inwoners en de gemeente. Enerzijds als spreekbuis voor de collectieve belangen van het 
dorp, anderzijds als klankbord voor de gemeente. 

e. De dorpsraad zal bij formele inspraakprocedures niet als partij namens een of meerdere bewoners 
optreden.  

f. Adviezen van de dorpsraad kunnen door de gemeente dan ook niet als officiële inspraakreacties 
van de inwoners worden gezien. Inwoners behouden zelf hun individuele rechten m.b.t. inspraak. 

 
 
Artikel 4: 
Leidraad voor het handelen van de dorpsraad 
a. De dorpsraad streeft ernaar zo veel mogelijk een afspiegeling te vormen van de bewoners. 
b. De dorpsraad informeert / raadpleegt de bewoners met betrekking tot adviesvragen vanuit de 

gemeente.   
c. De vergaderingen van de dorpsraad zijn openbaar en vinden met regelmaat plaats. 
d. Bewoners wordt de gelegenheid geboden om tijdens de vergaderingen van de dorpsraad in te 

spreken. 
e. De dorpsraad draagt zorg voor een goede verslaglegging die voor eigen bewoners op verzoek 

beschikbaar gesteld wordt en die op verzoek naar de gemeente gestuurd wordt.  
f. De dorpsraad maakt kenbaar waar zij zich de komende periode mee bezig wil houden door het 

maken van een jaar- of meerjarenplan. 
g. De dorpsraad legt ten minste één keer per jaar verantwoording af aan de dorpsbewoners. 
h. De dorpsraad legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeente door middel van een inhoudelijk 

en financieel jaarverslag. 
 
 
Artikel 5: 
Leidraad voor het handelen van de gemeente ten opzichte van dorpsraad: 
a. De gemeente stelt de dorpsraad in de gelegenheid als zelfstandig orgaan te opereren en stelt 

daarvoor jaarlijks een organisatiebudget beschikbaar van ……. 
De dorpsraad dient hiervoor jaarlijks een verzoek in. 

b. De gemeente draagt zorg voor het vastleggen van afspraken die tijdens 6 maandelijks overleg 
met de dorpsraad zijn gemaakt,  

c. De gemeente zal op verzoek van de dorpsraad informatie beschikbaar stellen op basis waarvan 
een dorpsraad een zorgvuldig afgewogen advies of standpunt kan bepalen. 

d. De gemeente wijst zowel een bestuurlijk als een ambtelijke contactpersoon binnen de 
gemeentelijke organisatie aan die als eerste aanspreekpunt fungeert voor de dorpsraad.  

e. Het bestuur van de dorpsraad bepaalt in overleg met de contactpersoon op welke wijze er 
regelmatig overleg plaatsvindt tussen de ambtelijke organisatie en de dorpsraad. 

f. De gemeente stelt de dorpsraad een redelijke termijn beschikbaar om een reactie te formuleren 
op een plan of adviesverzoek. 
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Artikel 6 (slotbepalingen): 
a. Het convenant moet gezien worden als een afspraak tussen de gemeente en de dorpsraad waarin 

de wederzijds gemaakte afspraken zijn vastgelegd. 
b. Het staat de dorpsraad vrij om meer en andere activiteiten te ontwikkelen, mits deze niet in strijd 

zijn met het convenant. 
c. Het functioneren van dit convenant wordt jaarlijks geëvalueerd. Hiervan wordt verslag opgemaakt 

door de gemeente. Wanneer beide partijen de evaluatie positief beoordelen, wordt het convenant 
stilzwijgend voor een jaar verlengd. 

d. Indien een dorpsraad zich niet kan vinden in de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het 
gestelde in het convenant kan zij zich rechtstreeks richten tot de bestuurlijke portefeuillehouder ter 
zake.  
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