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Wijziging instellingsbesluit Dorpsraad Borkel en Schaft

Wijzigen van een artikel in het uit 2007 daterende “Besluit tot instelling van de adviescommissie Dorpsraad
Borkel en Schaft”. De wijziging richt zich op artikel 12: het aantal kandidaten waarop tijdens de
verkiezingen een stem moet worden uitgebracht.

Voorzover het de bevoegdheid van uw raad betreft: het “Besluit tot instelling van de adviescommissie
Dorpsraad Borkel en Schaft” te wijzigen conform bijgaand concept (concept van 12 oktober 2010);

Wens van de Dorpsraad Borkel en Schaft om een wijziging door te voeren in het huidige Instellingsbesluit.

De Dorpsraad zou graag zien dat er in het “Besluit tot instelling van de adviescommissie Dorpsraad Borkel
en Schaft” (2007) een wijziging doorgevoerd wordt. Deze vrij marginale wijziging heeft m.n. betrekking op
een component dat onderdeel is van het huishoudelijk reglement zoals dat in het bestaande instellingsbesluit
is verwerkt. De voorgestelde wijziging richt zich op de verkiezingsprocedure, nl. het aantal kandidaten
waarop een stem moet worden uitgebracht: artikel 12 van het Instellingsbesluit. Om die wijziging door te
kunnen voeren dienen alle destijds betrokken bestuursorganen: college, burgemeester en gemeenteraad, deze
ook weer te bekrachtigen.
De Dorpsraad Borkel en Schaft is een commissie ex artikel 84 Gemeentewet met een adviesfunctie aan ons
college, aan de burgemeester en aan de gemeenteraad. In 2007 heeft uw raad de verordening die voorheen de
Dorpsraad bestaansrecht gaf, ingetrokken en is een nieuwe juridische basis gelegd door middel van het
nemen van een (één) instellingsbesluit. Op 13 februari van dat jaar is het instellingsbesluit door ons college,
respectievelijk de burgemeester, geaccordeerd (voorzover het de bevoegdheid betrof van college en
burgemeester). Op 29 maart 2007 heeft vervolgens ook uw raad tot instelling van dit adviesorgaan besloten,
(voorzover het de bevoegdheid betrof van de gemeenteraad.) Vervolgens hebben alle partijen in april 2007
een convenant ondertekend. Instellingsbesluit en convenant vormen sindsdien het fundament voor de huidige
adviesrelatie.

Procedure verkiezingen (artikelen 5 t/m 13)
De leden van de Dorpsraad worden al sinds jaar en dag om de 4 jaar op democratische wijze gekozen. De
verkiezingen vallen steeds samen met de verkiezingen van de leden van Provinciale Staten. De eerstvolgende
verkiezingen worden zodoende gehouden op 2 maart 2011. Artikel 2, lid 1van het Instellingsbesluit bepaalt
dat de Dorpsraad bestaat uit 9 leden. Dat blijft zo. Hoewel niet expliciet geregeld in het Instellingsbesluit,
vloeit hier logischerwijs uit voort dat er geen verkiezingen plaatsvinden indien zich niet meer dan 9
ingezetenen kandidaat hebben gesteld. In artikel 12 is vervolgens geregeld dat iedere kiesgerechtigde ook op
9 kandidaten zijn of haar stem moet uitbrengen. Met name het ‘verplicht’ stemmen op 9 kandidaten wordt als
onbevredigend ervaren, zo luidde een regelmatig gehoorde klacht tijdens de vorige verkiezingen in maart
2007. De Dorpsraad ziet het aantal kandidaten waarop gestemd moet worden daarom graag teruggebracht
naar 6.
Aanpassing van het aantal kandidaten waarop gestemd moet worden is kort na de vorige verkiezingen al
opgenomen in het Werkplan Dorpsraad 2007-2011. Bewust is ervoor gekozen om met de procedure tot
bekrachtiging hiervan te wachten tot de periode eind 2010, i.c. de periode voorafgaand aan de nieuwe
verkiezingen. Daarmee is steeds de mogelijkheid opengehouden om eventuele overige wensen in dezelfde
wijzigingsprocedure nog mee te nemen. Meer aanpassingen dan het genoemde artikel 12 vindt de Dorpsraad
momenteel echter niet noodzakelijk. De Dorpsraad heeft zelf een “Motivering wijzigingsvoorstel 2011”
opgesteld. Deze notitie is behandeld en akkoord bevonden in de Dorpsraadvergadering van 12 oktober 2010.
De motivering van de Dorpsraad is bij dit voorstel gevoegd. Bijgaand concept “gewijzigd Instellingsbesluit”
waarin de voorgestelde wijziging in artikel 12 in concept is verwerkt, is overigens ook in diezelfde
vergadering al besproken en akkoord bevonden.
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Aangepast Instellingsbesluit, conform de wensen van de Dorpsraad.
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Het besluit treedt in werking de dag na de dag van publicatie.
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Het gewijzigde Instellingsbesluit publiceren via de gebruikelijke kanalen (VOTW, gemeentepagina, e.d.).
Het besluit treedt in werking de dag na de dag van publicatie.
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Vervolgens zullen wij de Dorpsraad schriftelijk in kennis stellen van deze wijziging en een afschrift van het
gewijzigde Instellingsbesluit verstrekken.Verder: in februari 2011 verzorgen wij een publicatie over de
verkiezingen via de gebruikelijke media-kanalen met een korte beschrijving van de wijziging.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard, 21 december 2010
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
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drs. A.B.A.M. Ederveen.
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gewijzigd Instellingsbesluit (concept);
Motivering wijzigingsvoorstel 2011 Dorpsraad Borkel en Schaft, besproken en geaccordeerd in de
dorpsraadvergadering van 12 oktober 2010.
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Bijlagen zoals hierboven vermeld.
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