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Convenant

De Gemeente Bernheze 

verder te noemen: de gemeente

En

Stichting actief burgerschap Heeswijk-Dinther

Stichting Kerncommissie Loosbroek

Stichting dorpsraad Nistelrode

Stichting dorpsraad Vorstenbosch

Verder te noemen: de dorpsraden

Overwegen dat: 

1.

2.

3.

op 20 september 2012 de Visie op burgerparticipatie Bernheze 2012 door de gemeenteraad 
van Bernheze is vastgesteld. De dorpsraden hebben geparticipeerd in opstellen van deze visie; 
op basis van beide visiedocumenten de dorpsraden en gemeente onderstaande uitgangspunten 
en afspraken zijn overeengekomen.

op 15 november 2011 gezamenlijk de 'Visie college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bernheze op de samenwerking met de dorpsraden' is vastgesteld;

op basis van gesprekken die in 2020 en 2021 hebben plaatsgevonden tussen dorpsraden en 
gemeente is besloten het convenant te actualiseren.

Artikel 2 Rol en taken dorpsraad
1. De dorpsraden treden op als belangenbehartiger van de kern voor het algemeen belang en 

houden zich niet bezig met individuele belangenbehartiging.

GEMEENTE BERNHEZE 
INGEKOMEN

Artikel 1 Uitgangspunten
De gemeente kiest weloverwogen voor samenwerking met inwoners, bedrijven en organisa
ties om met deze samenwerking optimaal gebruik te kunnen maken van de aanwezige ken
nis bij deze groepen en te zorgen voor draagvlak voor beleidsvoornemens.
De gemeente onderkent en onderschrijft het belang om samen te werken met de dorpsra
den omdat deze het platform vormen voor sociale contacten, inwonersinitiatieven en belan
genbehartiging.
De gemeente en dorpsraden onderkennen dat deze samenwerking plaatsvindt op basis van 
wederzijds vertrouwen, een open communicatie en respect voor ieders verantwoordelijkhe
den.
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De dorpsraden hebben een signaalfunctie voor wat er onder inwoners leeft. Op deze ma
nier kunnen de dorpsraden als intermediair optreden tussen de gemeente en de inwoners. 
De dorpsraden kunnen een verbindende schakel vormen met lokale organisaties (of tussen 
lokale organisaties en gemeente) om hun gezamenlijke belangen te inventariseren en ver
volgens te verwoorden naar de gemeente
De dorpsraden kunnen vanuit hun taken als belangenbehartiger en intermediair gevraagd 
en ongevraagd advies geven aan de gemeente.
De dorpsraden kunnen in voorkomende gevallen het draagvlak onder inwoners toetsen 
en/of kunnen in voorkomende gevallen zorgen voor draagvlak onder inwoners.
De dorpsraden handelen vanuit een materiële legitimatie voor het vertegenwoordigen van 
hun kern. Dit betekent dat de dorpsraden geen formele legitimatie kennen.

Artikel 4 Communicatie
Voor gezamenlijk uit te voeren projecten deelt de gemeente de voortgang van het project 
en de resultaten van de uitgevoerde taken met de desbetreffende contact persoon van de 
dorpsraad en voorziet deze zo mogelijk met een afsprakenlijst.
Elke dorpsraad maakt in overleg met de contactpersoon van de gemeente een communica- 
tiematrix voor de verschillende relevante beleidsvelden. Gemeente en dorpsraden houden 
dit overzicht actueel
Contacten tussen gemeente en dorpsraden vinden plaats met de portefeuillehouder en 
projectleider van het betreffende onderwerp. Bij uitvoeringszaken kan dit contact ook 
plaatsvinden met de behandelend medewerker. Als het aanspreekpunt niet duidelijk is ne
men dorpsraden contact op met de gemeentelijke contactpersoon van de dorpsraad 
Jaarlijks vindt een gezamenlijk overleg plaats tussen dorpsraden en het college van burge
meester en wethouders. Zowel gemeente als dorpsraden leveren agendapunten aan voor 
dit overleg.

Artikel 3 Samenwerking en rolverdeling tussen gemeente en dorpsraden
De gemeente baseert de samenwerking met de dorpsraden op de Visie op burgerparticipatie 
Bernheze 2012.

De gemeente spant zich in zo snel mogelijk te reageren, en duidelijkheid te verschaffen op 
ingediende initiatieven en adviezen van de dorpsraden.
De gemeente stelt de dorpsraden in de gelegenheid als zelfstandig orgaan te opereren en 
stelt daarvoor subsidie beschikbaar. Voor bijzondere activiteiten kunnen de dorpsraden 
daarnaast projectsubsidie aanvragen volgens de Verordening 'Welzijnssubsidies gemeente 
Bernheze 2021 of om volledige financiering verzoeken. Daarnaast is er de mogelijkheid een 
projectsubsidie of een bijdrage volgens de Stimuleringsbijdrage 2020-2021 aan te vragen 
zodat nieuwe inwonersactiviteiten van de grond kunnen komen.
Op basis van de vastgestelde begroting maakt de gemeente een overzicht van de geplande 
beleidsonderwerpen/projecten die van belang kunnen zijn voor de dorpsraden. Deze lijst 
kan de dorpsraad gebruiken als input voor het jaarplan van de dorpsraad. Gemeente en 
dorpsraden stellen elkaar op de hoogte van tussentijds opkomende (relevante) onderwer
pen.
De dorpsraden maken een Jaarplan van de voor dat jaar gekozen nieuw te behandelen en 
nog lopende onderwerpen.
De dorpsraden leggen het jaarplan voor aan de gemeente. De gemeente toetst het jaarplan 
op haalbaarheid.
De gemeente en dorpsraden maken bij aanvang van een project duidelijke afspraken over 
rolverdeling, participatieniveau, tijdsplanning, voortgangsrapportages en het evaluatiepro
ces.
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Vaststelling convenant in collegevergadering van 13 februari 2013
Actualisatie convenant vastgesteld in collegevergadering van 9 maart 2021

P.M±:. Verkuijlen 
Voorzitter

J. Groen 
Voorzitter

M.M. Moorman 
Burgemeester

G.J. Roefs 
Voorzitter

Artikel 5 Looptijd en evaluatie
1. Jaarlijks vindt bij het gezamenlijk overleg, zoals genoemd in artikel 4.4, een evaluatie plaats 

over de uitvoering en inhoud van dit convenant.
2. Het convenant kent een looptijd voor onbepaalde tijd met een wederzijdse opzegtermijn van 

zes maanden. Indien gemeente of dorpsraden van plan zijn het convenant op te zeggen, 
vindt daaraan voorafgaand overleg plaats.
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