
          
 
 

CONVENANT DORPSRADEN 
VEEN 

 
 

 
De gemeente Aalburg, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, vertegenwoordigd 
door de heer A.M.T. Naterop, in zijn hoedanigheid van burgemeester  
 
en 
 
de dorpsraad Veen vertegenwoordigd door G. Duijzer en G. van Tilborg, bij deze 
handelend in de hoedanigheid van voorzitter respectievelijk secretaris,  
 
besluiten het volgende convenant vast te stellen.   
 
Artikel 1 (overweging) 
Overwegende dat de gemeente Aalburg nastreeft: 
a. de communicatie tussen burgers en de gemeente te verbeteren; 
b. de kwaliteit van de woonomgeving van burgers in stand te houden of te verbeteren 
en daar in overleg met de inwoners  ook zorg voor te dragen; 
c. burgers meer betrokken te laten zijn bij hun leefomgeving en de inrichting van het 
publiek domein;  
d. de burgers middelen te verschaffen om als klankbord te functioneren voor de 
beleidsvorming over onderwerpen die direct of indirect hun woonomgeving betreffen. 
 
Artikel 2 (instelling dorpsraad) 
1. Om inhoud te geven aan het onder 1 genoemde, erkent de gemeente Aalburg de  
dorpsraad Veen als officiële gesprekspartner/vertegenwoordiger van de inwoners 
van het dorp.  
2.De rol van de dorpsraad is deelname aan het maatschappelijk debat, 
betrokkenheid bij het politieke debat en zo de leefbaarheid van het dorp onder de 
aandacht van bestuurders, professionals en burgers te brengen. 
3.De gemeente onderkent en onderschrijft het belang van overleg en samenwerking 
met de dorpsraad. 
4. De dorpsraad is een zelfstandig opererend orgaan, die buiten de 
verantwoordelijkheid van de gemeente om functioneert. 
5. De dorpsraad is geen afzonderlijke bestuurslaag, maar vormt een 
communicatiepunt 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.   
6.De dorpsraad heeft ook een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
bevordering van de leefbaarheid van het dorp en moet ook zelf initiatieven 
ondernemen en zaken zien op te lossen.  



7.Het bestuur van 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 dorp. 
8.De adviserende functie van de dorpsraad strekt tot consultatie, participatie en  
klankbord. 
9. De dorpsraad kan geen rechten van inwoners overnemen c.q. niet in de rechten 
van inwoners treden. 
10.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.  
11.Jaarlijks zullen de gemeente en de dorpsraad een activiteitenlijst opstellen waarin 
wordt aangegeven: 
-wat doet de dorpsraad richting de burgers 
-wat doet de dorpsraad richting de gemeente  
-wat doet de gemeente richting de dorpsraad 
 
 
Artikel 3 (leden) 
1. De dorpsraad dient qua rechtspersoon een officiële erkende vereniging te zijn en 
kent minimaal 20 leden. In de op te stellen verenigingsakte dient aangegeven te 
worden op welke wijze inwoners lid van de dorpsraad kunnen worden.  
2.Het bestuur van de dorpsraad draagt zorg voor een zo breed mogelijk draagvlak in 
het dorp door o.a. een actieve ledenwerving onder de inwoners.  
3.De ledenvergaderingen van de dorpsraad zijn openbaar en vrij toegankelijk voor de 
leden van de dorpsraad. Het bestuur kan besluiten ook niet leden (dus inwoners) 
toegang te verlenen tot de ledenvergadering. 
4. Leden (en/of inwoners) dienen de gelegenheid te krijgen om tijdens de 
vergaderingen van de dorpsraad in te spreken.  
 
Artikel 4 (verplichtingen bestuur dorpsraad) 
1. De dorpsraad kiest uit zijn midden een bestuur. Het bestuur vertegenwoordigt de 
dorpsraad en fungeert als aanspreekpunt/gesprekspartner voor de gemeente. Het 
oprichtingsbestuur wordt niet gekozen door de dorpsraad maar gevormd door een 
aantal inwoners uit het dorp Veen.   
2. De bestuursvergaderingen van de dorpsraad zijn niet openbaar. Het bestuur kan 
spreekrecht inbouwen tijdens een bestuursvergadering voor leden, die een 
onderwerp onder de aandacht van het bestuur willen brengen.    
3. Het bestuur van de dorpsraad streeft er naar zo veel mogelijk een afspiegeling te 
vormen van bewoners die vertegenwoordigd worden in de dorpsraad. 
4.Het bestuur van de dorpsraad zorgt voor goede verslaglegging van de bestuurs- en 
ledenvergaderingen. De verslagen van de bestuursvergaderingen zijn niet openbaar.  
Het bestuur kan besluiten (gedeelten) van de notulen van de bestuursvergaderingen 
op verzoek van een van de leden van de dorpsraad openbaar te maken c.q. te 
verstrekken    
De verslagen van de bestuurs- en ledenvergaderingen worden ter kennisname 
gebracht van het college van b. en w. van Aalburg 
5.Het bestuur van de dorpsraad wijst t.b.v. de inwoners een aanspreekpunt aan. 
6.Het bestuur van de dorpsraad zorgt steeds voor een goede terugkoppeling naar de 
leden en/of inwoners. 



7.Het bestuur van de dorpsraad belegt minimaal twee keer per jaar een vergadering 
met de leden, waarin zij o.a. verslag doet van de activiteiten en waarbij inbreng van 
de leden mogelijk moet zijn. 
8.Het bestuur van de dorpsraad stelt een regeling op waarin duidelijk wordt welke 
activiteiten de dorpsraad gaat ondernemen en legt deze voor aan de dorpsraad. 
9.Het bestuur van de dorpsraad wordt geacht binnen een termijn van 6 weken te 
reageren op een adviesverzoek van de gemeente, tenzij in overleg een andere 
termijn wordt afgesproken. 
 
Artikel 5 (verplichtingen gemeente Aalburg) 
1.De gemeente Aalburg stelt de dorpsraad in de gelegenheid als zelfstandig orgaan 
in de vorm van een vereniging te opereren en stelt daarvoor jaarlijks een bedrag 
beschikbaar van € 500,-- + € 0,10 per inwoner). De kosten voor het opmaken van de 
verenigingsakte komen voor de gemeente Aalburg. 
2. De gemeente Aalburg stelt de dorpsraad in de gelegenheid een reactie te 
formuleren op  plannen of voorstellen die van wezenlijke invloed zijn op het woon- en 
leefgenot van het dorp Veen.  
3.De gemeente Aalburg draagt zorg voor volledige informatie op basis waarvan de 
dorpsraad een zorgvuldig afgewogen advies kan bepalen (o.a. toezending 
collegeprogramma, raadsprogramma, beleidsplannen, besluitenlijsten vergaderingen 
b. en w.-,  agenda’s commissies en raad).  
4.De gemeente Aalburg wijst een contactpersoon binnen de gemeentelijke 
organisatie aan die als eerste aanspreekpunt fungeert voor de dorpsraad. 
5.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.  
6.Het college overlegt in principe 2 keer per jaar met een delegatie van het bestuur 
van de dorpsraad.  
 
 
Artikel 6 (slotbepalingen) 
1. Het convenant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2. Het convenant moet gezien worden als een afspraak tussen de gemeente en de 
dorpsraad Veen, waarin elkaars rechten en plichten worden vastgelegd.   
3. Het staat de dorpsraad vrij om meer en andere activiteiten te ontwikkelen, mits 
deze niet in strijd zijn met het convenant. 
4. Zaken die niet in het convenant zijn geregeld worden in onderling overleg tussen 
de dorpsraad en de gemeente Aalburg nader ingevuld. 
 
 
Wijk en Aalburg, 2 november 2009  
 
De gemeente Aalburg:                                      De dorpsraad van Veen, 
de burgemeester,                                              de voorzitter,           de secretaris, 
 
 
                                                                         


