Valkenswaard, 10 januari 2012

CONVENANT
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard – Wijkraad
Dommelen

I. BETROKKEN PARTIJEN
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, in
dezen vertegenwoordigd door de burgemeester.
De Wijkraad Dommelen, in deze vertegenwoordigd door de voorzitter van de
vereniging onder diezelfde naam.

II. DOELSTELLINGEN
Beide partijen hanteren als doelstellingen:
1. De Communicatie tussen inwoners en gemeente optimaliseren;
2. De kwaliteit van de woonomgeving van inwoners in stand te houden of te
optimaliseren en daar ook zorg voor te dragen;
3. Inwoners directer verantwoordelijk te laten zijn voor hun leefomgeving en de
inrichting van het publiek domein;
4. De inwoners middelen te verschaffen om als klankbord te functioneren voor de
beleidsvorming over onderwerpen die direct of indirect hun woonomgeving
betreffen;
5. De inwoners middelen te verschaffen om als klankbord te functioneren bij de
projectvoorbereiding en projectuitvoering van projecten die direct of indirect in hun
woonomgeving spelen.
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III. UITGANGSPUNTEN
Beide partijen hanteren als uitgangspunten:










De Wijkraad Dommelen functioneert als een vertegenwoordigende,
rechtspersoonlijke organisatie;
De Wijkraad Dommelen is een vereniging die het publieke domein dicht bij de
inwoners brengt;
Het Bestuur van de Wijkraad Dommelen wordt, tijdens de Algemene
Ledenvergadering gekozen door de leden van de vereniging;
Het Bestuur van de Wijkraad Dommelen heeft een zittingsperiode van 3 jaar;
Het College van B&W van de gemeente Valkenswaard conformeert zich aan de
uitkomsten van de bestuursverkiezingen, die plaatsvinden tijdens de Algemene
Ledenvergadering;
De Wijkraad Dommelen werkt met gemeentelijke budgetten op basis van vooraf
helder vastgelegde afspraken.
Burgemeester en wethouders wijzen een ambtenaar aan die met de Wijkraad
contacten onderhoudt over alle aangelegenheden die de wijk aangaan.
Gemeenteraadsleden kunnen, vanwege belangenverstrengeling, geen zitting
nemen in de Wijkraad.

IV. VERANTWOORDING
De Wijkraad Dommelen bestaat uit ten minste vijf personen.
De Wijkraad Dommelen is tevens het bestuur van de gelijknamige vereniging, die bij
notariële acte is vastgelegd.
De vereniging bestaat uit inwoners van Dommelen, die zich als lid hebben aangemeld.
De vereniging Wijkraad Dommelen werkt volgens statuten en met een huishoudelijk
reglement.
Het Bestuur van de Wijkraad Dommelen legt ten minste eenmaal per jaar in een
algemene ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid.
Convenantpartner op gemeentelijk bestuurlijk niveau is het college van B&W van
Valkenswaard. De eerst verantwoordelijke contactpersoon is de verantwoordelijk
wethouder voor wijkgericht werken.
Jaarlijks leggen beide partners in het wijkdocument gezamenlijk vast wat de invulling
van het volgende kalenderjaar wordt. Het wijkdocument wordt uiterlijk op 31 december
van het lopende kalenderjaar (geaccordeerd) opgeleverd.
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Burgemeester en wethouders en de Wijkraad evalueren minimaal 1 maal per jaar de
uitvoering en werking van het Wijkdocument.
Na een evaluatie volgen afspraken over inhoud, tijd en financiën van de nieuw te
ondernemen activiteiten alsmede inbreng en functie van college en Wijkraad.

V. CONVENANTAFSPRAKEN
De wederzijdse afspraken hebben op hoofdlijn het volgende karakter.
1. De Wijkraad Dommelen houdt zich als groep (van actief betrokkenen uit de wijk),
gevraagd en ongevraagd, actief bezig met alle zaken die het eigen grondgebied
aangaan. Het gaat daarbij om zaken als leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel
welzijn en beheer en inrichting van de openbare ruimte.
Het college van B&W draagt er zorg voor dat de Wijkraad zo vroeg mogelijk wordt
betrokken bij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering alsmede planvoorbereiding en
–uitvoering rondom zaken die spelen binnen het grondgebied van de wijk
Dommelen.
2. De Wijkraad Dommelen is bevoegd het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Valkenswaard gevraagd en ongevraagd van advies te dienen
over de zaken die het grondgebied aangaan.
In verband met deze bevoegdheden zorgt het college van B&W ervoor dat de
Wijkraad tijdig over de nodige informatie beschikt.
Indien de Wijkraad hiertoe verzoekt, wordt hij, alvorens besluitvorming plaatsvindt,
door het college van B&W in de gelegenheid gesteld zijn advies mondeling toe te
lichten.
Nadat besluitvorming door het college heeft plaatsgevonden, vindt terugkoppeling
met de Wijkraad plaats over de wijze waarop het advies bij de besluitvorming is
betrokken. Voor zover het college afwijkt van het advies van de Wijkraad, wordt in
of bij het besluit aangegeven waarom men tot deze afwijking komt.
3. Het college van B&W is verplicht, over alle aangelegenheden waarbij de belangen
van het grondgebied van Dommelen rechtstreeks zijn betrokken, in een zo vroeg
mogelijk stadium van de besluitvorming het advies van de Wijkraad in te winnen.
Indien het college van B&W de Wijkraad om advies vraagt, is zij verplicht de
Wijkraad alle inlichtingen te verstrekken die voor het geven van een goed
gefundeerd advies van belang kunnen zijn.
4. De Wijkraad heeft het recht om schriftelijk inlichtingen te vragen aan het college van
B&W over alle aangelegenheden het grondgebied betreffend. Het college van B&W
is verplicht deze inlichtingen te verstrekken, tenzij er sprake is van een geval zoals
bedoeld in Hoofdstuk V van de Wet Openbaarheid van bestuur.
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VI GELDIGHEID EN DUUR
Dit convenant van treedt in werking na ondertekening.
Het convenant wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Ieder jaar wordt de voortzetting
door middel van het wijkdocument geëffectueerd. In onderlinge overeenstemming kan
de inhoud van het convenant worden gewijzigd.

Aldus in tweevoud opgemaakt te Valkenswaard,

Dommelen, d.d. 18 januari 2012
Wijkraad Dommelen:

C. Kreijns
Voorzitter

Valkenswaard, d.d. 18 januari 2012
Gemeente Valkenswaard:

drs. A.B.A.M. Ederveen
Burgemeester
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