Convenant tussen de gemeente Valkenswaard en de Wijkcommissie ’t Gegraaf
I.

II.

Partijen
1. De gemeente Valkenswaard, vertegenwoordigd door de heer Drs. A.B.A.M. Ederveen
in zijn hoedanigheid van burgemeester van die gemeente, hierna te noemen “de
gemeente”, handelende conform het besluit van het college van burgemeester en
wethouders d.d. 2 november 2010 en
2. De vereniging Wijkcommissie ’t Gegraaf, vertegenwoordigd door de heer E.
Vorstenbosch, wonende te Valkenswaard, Jeneverbeslaan 1 in zijn hoedanigheid van
voorzitter van de wijkcommissie, hierna te noemen “de wijkcommissie”
Overwegingen en uitgangspunten

Voor het aangaan van dit convenant zijn de volgende overwegingen en uitgangspunten van
belang:
1. De wijkcommissie functioneert als een vertegenwoordigende, rechtspersoonlijke
organisatie.
2. Het is een vereniging die het publieke domein dicht bij de inwoners brengt.
3. Ze laat gevraagd en ongevraagd de stem van Het Gegraaf horen naar de gemeente en
andere instanties die het beleid maken.
4. De wijkcommissie volgt positief kritisch het beleid voor Het Gegraaf.
5. Ze heeft aandacht voor de woon- en leefomgeving van de inwoners ter bevordering
van de leefbaarheid en de veiligheid.
6. Ze neemt zelf initiatieven en ondersteunt initiatieven van de wijkbewoners.
7. De wijkcommissie kan ook door de Gemeente worden ingeschakeld.
8. Ze werkt met gemeentelijke budgetten op basis van vooraf helder vastgelegde
afspraken.
III.

Doel van het convenant
1. Het vergroten van de leefbaarheid in Het Gegraaf.
2. Het vergroten van de communicatie tussen gemeente en inwoners van Het Gegraaf.
3. Het scheppen van een kader waarbinnen partijen afspraken maken die moeten worden
nagekomen.

IV.

Verantwoording
1. De wijkcommissie.
De wijkcommissie is bij notariële akte opgericht.
Het verenigingsbestuur van de wijkcommissie bestaat uit ten minste drie personen.
De vereniging bestaat uit inwoners van Het Gegraaf, die zich als lid hebben
aangemeld.
De wijkcommissie werkt volgens statuten en met een huishoudelijk reglement.
2. De gemeente.
Convenantpartner op gemeentelijk niveau is het college van burgemeester en
wethouders.
De eerstverantwoordelijke contactpersoon is de wethouder wijkzaken.
Het college is gehouden aan de wettelijke kaders.
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3. Algemeen.
Jaarlijks leggen beide partners in een wijkdocument gezamenlijk vast wat de invulling
van het volgende kalenderjaar wordt.
Na een evaluatie volgen afspraken over inhoud, tijd en financiën van de nieuw te
ondernemen activiteiten. Hierbij worden inbreng en functie van het ambtelijk apparaat
en de wijkwerkgroepen nader bepaald.
V.
Rol, taken en werkwijze wijkcommissie
De verantwoordelijkheden en taken van de wijkcommissie bij de uitvoering van dit convenant
zijn als volgt te onderscheiden:
a. De wijkcommissie verbindt zich als groep (van actief betrokkenen uit de wijk) tot het
adviseren van de gemeente over onderwerpen die Het Gegraaf betreffen.
b. De wijkcommissie is geen politieke partij.
c. De wijkcommissie onderhoudt een hechte band met de raadsfracties en de individuele
raadsleden.
d. De wijkcommissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente.
Daarbij wordt een afgesproken tijdslimiet gehanteerd. De status van het advies is
richtinggevend en niet bindend. Het ontbreken van een advies betekent niet dat er
instemming is. De wijkcommissie vormt ‘de ogen en oren’ van Het Gegraaf. Door
haar leden (en werkgroepen), haar netwerken binnen de wijk, informatie van in de
wijk opererende instanties en personen en door individuele contacten met
wijkbewoners heeft en onderhoudt zij op kwalitatief goed niveau zicht op het totale
wijkgebeuren.
e. Tenminste eenmaal per jaar legt de wijkcommissie in een algemene ledenvergadering
verantwoording af over het gevoerde beleid van haar bestuur. Hierbij worden alle
wijkbewoners uitgenodigd om hun inbreng te leveren.
f. De wijkcommissie hanteert als ondersteuning de volgende hulpmiddelen:
1. een huishoudelijk reglement dat het functioneren van de vereniging bepaalt;
2. een wijkdocument (op jaarbasis) dat praktische invulling geeft aan
ontwikkelingen van/binnen de wijk.
VI.
Rol, taken en werkwijze gemeente Valkenswaard
De verantwoordelijkheden en taken van de gemeente bij de uitvoering van dit convenant is als
volgt te onderscheiden:
a. De gemeente verbindt zich om zo vroeg mogelijk de wijkcommissie in de
beleidsvoorbereiding en –uitvoering te betrekken. Hiertoe worden op jaarbasis in een
wijkdocument afspraken vastgelegd.
b. De gemeente geeft helder omschreven aan waarover het advies vraagt. Op ontvangen
adviezen wordt altijd gereageerd; op korte termijn en met een duidelijke reactie. De
wijkcoördinator brengt tijdens algemene reguliere vergaderingen actuele
Valkenswaardse zaken in die relevant zijn voor Het Gegraaf.
c. De gemeente faciliteert de werkzaamheden van de wijkcommissie. De gemeente
steunt en faciliteert het verwerven van informatie over de wijk en de terugkoppeling
naar de inwoners bij wijkbijeenkomsten/-wandelingen en –schouwen met
bestuursinformatie dan wel ambtelijke menskracht. In het wijkdocument worden alle
werkzaamheden vastgelegd. Het wijkdocument komt tot stand na de jaarevaluatie, met
vermelding van inhoud en planning voor het volgende jaar. Een begroting completeert
dit document.
d. De gemeente faciliteert de wijkcommissie met voldoende middelen. De budgetten
komen ter beschikking op basis van vooraf helder vastgelegde afspraken.
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VII. Geldigheid en duur van het convenant
a. Dit convenant treedt in werking na ondertekening.
b. Het wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
VIII. Overige afspraken
a. Budgetten worden toegekend op basis van de Algemene subsidieverordening van de
gemeente Valkenswaard 2001.
b. De toegekende budgetten worden aangemerkt als structurele subsidie.
c. De termijnen voor indienen van structurele subsidieaanvragen zoals genoemd in de
subsidieverordening zijn leidend.
d. Iedere twee jaar vindt een evaluatie plaats om te beoordelen op welke wijze aan de
democratisering van de wijkcommissie verder vorm kan of moet worden gegeven.
e. Ieder jaar wordt de voortzetting door middel van het wijkdocument geëffectueerd.
f. Partijen hebben het recht om tot wijziging of ontbinding van het convenant te
besluiten en geven dat schriftelijk aan.
VIII. Citeertitel
Het convenant kan worden aangehaald onder de naam “Convenant Wijkcommissie ’t Gegraaf
en gemeente Valkenswaard 2010”.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Valkenswaard op 13 december 2010.

Gemeente Valkenswaard,
namens deze

Wijkcommissie ’t Gegraaf,
namens deze

………………………………….
Drs. A.B.A.M. Ederveen
burgemeester

………………………………….
E. Vorstenbosch
voorzitter
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