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Voorwoord 
 
Inleiding 
De ambities van de wijk- en dorpsraden en de gemeente ten aanzien van de 
samenwerking blijven groot. We kunnen constateren dat de samenwerking een 
groeiproces is waar we samen de schouders onder moeten blijven zetten. 
Voorwaarde voor die samenwerking is een vertrouwensrelatie. Deze moet zijn 
basis vinden in de wederzijdse erkenning van de meerwaarde van die 
samenwerking die voortkomt uit de volgende punten: 
• Bewoners hebben gedetailleerde kennis van de eigen woonomgeving. Het 
gebruik maken van deze kennis leidt tot een meerwaarde van het 
eindresultaat. 

• Mensen willen worden betrokken bij zaken die hun leefbaarheid betreffen. 
• Het betrekken van de adviezen van bewoners bij (plan)ontwikkeling(en) die 
betrekking hebben op hun leefomgeving kan bijdragen aan een breed 
gedragen eindresultaat. 

• Een beroep doen op de gemeenschapszin kan leiden tot meer sociale 
samenhang en een grotere betrokkenheid van iedereen bij de leefbaarheid 
van dorp of wijk. 

 
Belang van het Convenant 
Samenwerking is en blijft tweerichtingsverkeer. Duidelijkheid over de positie, de 
rol en de verantwoordelijkheden van elkaar, geeft een beter inzicht in de 
mogelijkheden van die samenwerking. Het leidt tevens tot reële verwachtingen 
bij de betrokken partijen. Door dit vast te leggen in een convenant wordt die 
samenwerking nader onderstreept. 
 
Tussentijdse evaluatie 
Het convenant wordt elke twee jaren op functioneren geëvalueerd. Het initiatief 
daartoe wordt door de gemeente genomen. Tussentijdse ontwikkelingen die 
invloed (kunnen) hebben op het convenant dienen na onderling overleg zo snel 
mogelijk te worden doorgevoerd en bij de eerstvolgende bijstelling van het 
convenant te worden meegenomen. 
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CONVENANT WIJK- EN DORPSRADEN 
 
 
Ondergetekenden: 
 
De gemeente Boxmeer, vertegenwoordigd ingevolge artikel 171 van de 
Gemeentewet door de heer K.W.Th. van Soest, burgemeester van Boxmeer, die 
handelt ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders d.d. 27 februari 2007 
 
en 
 
De wijk-/dorpsraad [specifiek noemen], 
vertegenwoordigd door 
- 
- 
handelend in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk secretaris van de 
wijk-/dorpsraad, 
 
besluiten het volgende convenant met de daarbij behorende toelichting vast te 
stellen. 
 
 
Artikel 1. 
De gemeente Boxmeer stelt zich ten doel: 
a) de communicatie tussen de burgers en de gemeente goed te laten verlopen 
en op peil te houden; 

b) daar, waar mogelijk samen met burgers, te zorgen voor het in stand houden 
of verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving van de burgers; 

c) burgers in de gelegenheid te stellen om hun verantwoordelijkheid te nemen 
voor hun leefomgeving en hen daarin ondersteunen. Het “verantwoordelijk 
zijn” kan worden omschreven als: betrokkenheid tonen, taken delen en 
verdelen.  
De verantwoordelijkheids(ver)deling moet zodanig helder zijn dat alle burgers 
hun verantwoordelijkheden kennen en ook kunnen nemen; 

 
Artikel 2. 
1. De gemeente Boxmeer ziet de inzet van wijk- en dorpsraden als de meest 
geëigende aanpak om dat wat in artikel 1, onder lid a tot en met c, is 
omschreven vorm en inhoud te geven.  
De gemeente Boxmeer onderkent en onderschrijft in dat verband  dan ook 
het belang van overleg en samenwerking met de wijk- en dorpsraad […] en 
stelt hiertoe middelen ter beschikking aan de wijk- en dorpsraad (zie bijlage 
3). 

2. De gemeente zal, samen met alle wijk- en dorpsraden, evalueren of de 
genoemde doelstellingen gerealiseerd worden. 

 
 
Artikel 3. 
1. De wijk-/dorpsraad […] heeft te allen tijde het recht om gevraagd en 
ongevraagd te adviseren betreffende dat deel van het gemeentelijk beleid, 
zowel in voorbereidende als uitvoerende zin, dat gevolgen heeft of kan 



Convenant wijk- en dorpsraden gemeente Boxmeer 

Convenant 7 april 2010 3 

hebben voor de leefbaarheid in het eigen dorp of de eigen wijk. Het advies is 
altijd schriftelijk. 

2. De wijk-/dorpsraad […] heeft te allen tijde het recht, om vanuit de door 
haarzelf opgestelde agenda en prioriteitstelling, met de gemeente, maar ook 
met andere partners, te zoeken naar afstemming in beleid of de uitvoering 
van op de leefbaarheid van het dorp/ de wijk betrekking hebbende 
aangelegenheden of plannen. 

 
Artikel 4. 
De wijk- /dorpsraad […] wordt in een vroeg stadium betrokken bij zaken die 
invloed hebben op of gevolgen hebben voor het gebruik en de beleving van de 
openbare ruimte of consequenties hebben voor de leefbaarheid van het dorp/ de 
wijk.  
De gemeente stelt daartoe informatie beschikbaar en richt haar organisatie zo in 
dat maximaal kan worden ingespeeld op het maatschappelijk initiatief. De 
betrokkenheid en invloed van de wijk- en/of dorpsraad dient zichtbaar te zijn tot 
aan de behandeling in de gemeenteraad. 
 
Artikel 5. 
De wijk-/dorpsraad […] is vrij in de keuze van haar juridische rechtsvorm (zie 
bijlage 5). Van belang is dat er draagvlak binnen het dorp of de wijk voor de 
dorps- of wijkraad is (zie bijlage 4). 
 
Artikel 6. 
De onder artikel 2, lid 2, opgenomen evaluatie wordt tenminste elke twee jaar te 
worden uitgevoerd, voor de eerste maal in 2012. Tussentijdse ontwikkelingen die 
invloed hebben op het Convenant dienen na onderling overleg zo spoedig 
mogelijk te worden doorgevoerd en in het convenant te worden meegenomen. 
Bij een positieve evaluatie wordt het Convenant stilzwijgend voor twee jaar 
verlengd. 
De uitleg van dit Convenant zal worden beheerst door de redelijkheid, de 
billijkheid en de goede trouw, zoals in het maatschappelijk verkeer betaamt. 
 
Artikel 7. 
1. Indien de wijk- of dorpsraad zich niet kan vinden in de wijze waarop 
uitvoering wordt gegeven aan het gestelde in het Convenant kan hij zich 
rechtstreeks richten tot de portefeuillehouder wijk- en dorpsraden. 

2. De bijlagen 1 tot en met 4 maken onderdeel uit van het Convenant. 
 
 
Aldus overeengekomen te Boxmeer op ..  april 2010 
De burgemeester, ......... 
 
 
 
De voorzitter van de wijk-/dorpsraad […] 
 
 
De secretaris van de wijk-/dorpsraad […]
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Bijlage 1 
(behorende bij het Convenant wijk- en dorpsraden Boxmeer) 

 

De wijk- en dorpsraden 
 
De aard van wijk- en dorpsraden 
De totstandkoming van de wijk- en dorpsraden gebeurt op eigen initiatief, een 
initiatief dat door de gemeente wel wordt ondersteund. Vanuit dat gegeven zijn 
de wijk- en dorpsraden autonome instellingen, die vrij zijn om op hun eigen wijze 
te functioneren.  
De wijk- en dorpsraden hebben geen politiek karakter en vermeden moet worden 
dat zij dat krijgen. Zij moeten openstaan voor iedereen in het dorp of de wijk en 
voor alle stromingen. Zij behartigen de belangen van de eigen wijk of het eigen 
dorp, in tegenstelling tot politieke partijen die de belangen van de hele gemeente 
moeten behartigen. 
 
Wijk –en dorpsraadsleden kunnen als adviseur in gemeentelijke projecten, 
commissies of werkgroepen zitting hebben. 
 
Wijk –en dorpsraden zijn geen afzonderlijke bestuurslaag in de gemeente maar 
vormen een gesprekspartner, met gevraagd en ongevraagd adviesrecht, tussen 
gemeente en burgers. 
 
De samenstelling van de wijk- en dorpsraden dient bij voorkeur een goede en 
representatieve afspiegeling van het dorp of de wijk te zijn. 
 
Door de contacten van wijk- en dorpsraden met de gemeente, als één van hun 
partners, kan informatie (zaken van algemeen belang op het gebied van 
leefbaarheid) via die vertegenwoordigers worden doorgegeven naar de eigen 
achterban in hun dorp of wijk. Signalen vanuit diezelfde achterban worden via de 
wijk- en dorpsraden weer bekend bij de gemeente. Op deze wijze ontstaat, via 
de wijk- en dorpsraden, een inhoudelijke communicatie tussen gemeente en 
bevolking. 
 
De functie van wijk- en dorpsraden 
De wijk- en dorpsraden behartigen de gemeenschappelijke belangen van hun 
bewoners op het gebied van de leefbaarheid en de eigenheid van de kern. Zij zijn 
een schakel tussen de eigen bewoners en de gemeente, enerzijds als spreekbuis 
voor de collectieve belangen van het dorp of de wijk, anderzijds als klankbord 
voor de gemeente. De wijk- en dorpsraden bieden aan de bewoners de 
mogelijkheid om zich actief met de leefbaarheid van hun woonomgeving bezig te 
houden door: 
� Hun betrokkenheid te bevorderen bij- en medeverantwoordelijkheid te laten 
dragen voor de leefbaarheid in wijk of dorp. Het is van belang dat deze 
leefbaarheid in stand wordt gehouden en waar mogelijk wordt verbeterd. 

Deze leefbaarheid is afhankelijk van een aantal aspecten zoals: 
• De mate van betrokkenheid bij het wel en wee van de bewoners zelf; 
• Het beleid van de (lokale) overheid en andere partners; 
• De beschikbaarheid van middelen. 
 
Het opkomen voor het belang van een goede woon- en leefomgeving richt zich  
zowel op medebewoners en medeburgers als op de (lokale) overheid en andere 
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instellingen en organisaties zoals de woonmaatschappij, de politie, het 
schoolbestuur, het maatschappelijk werk, de zorginstelling, etc..  
Met name de wijk- en dorpsraden zullen, vanuit een eigen  perspectief en 
verantwoordelijkheid de ene aanpak met de andere moeten zien te verbinden. 
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Bijlage 2  
(behorende bij het Convenant wijk- en dorpsraden Boxmeer) 

 
 

Organisatie van de inbreng van wijk- en dorpsraden 
 
De rol van wijk- en dorpsraden bij beleidsvorming en -uitvoering 
Wijk- en dorpsraden hebben het recht gevraagd en ongevraagd te adviseren over 
dat deel van het beleid van de (lokale) overheid, dat gevolgen heeft voor de 
leefbaarheid in het dorp / de wijk. Aan de wijk- en dorpsraden is daarom bij de 
vorming van nieuw beleid een adviserende bevoegdheid toegekend.  
De samenwerking met wijk- en dorpsraden sluit andere gesprekspartners niet 
uit. 
 
Wijk- en dorpsraden worden betrokken bij zaken die gevolgen hebben voor het 
gebruik of de beleving van de openbare ruimte of consequenties hebben voor de 
leefbaarheid van het dorp of de wijk. 
 
Bijdrage aan beleidsvorming 
a) De gemeente heeft tot taak bij het aansnijden van (nieuwe) onderwerpen 
steeds na te gaan welke wijk- of dorpsra(a)d(en) en op welke wijze bij de 
voorbereiding van nieuw beleid betrokken dienen te worden. 

b) Door toezending van het collegeprogramma, via de jaarlijkse 
programmabegrotingen en overige informatie worden de wijk- en dorpsraden 
op de hoogte gehouden van de gemeentelijke beleidsvoornemens in een 
bepaalde periode. Aan de hand hiervan kunnen zij nagaan of voor hen van 
belang zijnde zaken op de agenda (komen te) staan en daar op anticiperen. 

c) Tijdens de collegebezoeken zal, in overleg met de wijk- en dorpsraden, 
toekomstgericht worden gediscussieerd. De afspraken en intenties zullen 
worden vastgelegd in een verslag. 

d) Wijk- en dorpsraden kunnen wensen, die niet opgenomen zijn in de 
gemeentelijke beleidsplannen, schriftelijk bij de gemeente indienen. De 
gemeente kan, na toetsing, zo’n verzoek meenemen in het beleid voor de 
komende jaren. Zij moet de wijk- of dorpsraad hiervan schriftelijk en 
gemotiveerd op de hoogte stellen. 

 
Werkwijze bij de voorbereiding van concept voorstellen 
Uitgangspunt is het in een vroeg stadium betrekken van wijk- en dorpsraden bij 
de ontwikkeling van gemeentelijk beleid. De gemeente onderscheidt hierin een 
informatieve en een formele lijn. 
De informatieve lijn 
De informatieve lijn speelt zich af in de voorbereidende fase. In deze fase worden 
wijk- en dorpsraden in een vroeg stadium op hoofdlijnen betrokken. Het betreft 
de inventarisatie van wensen en ideeën maar ook onderzoek naar draagvlak. 
De gemeente heeft in deze beleidsvoorbereidende fase op verschillende 
momenten en op verschillende wijzen contact met een wijk- of dorpsraad (maar 
ook met mogelijke andere organisaties en instellingen) in het kader van de 
voorbereiding van een voorstel aan het College.  
Van de gemeente wordt een actieve rol in het benaderen van wijk- en 
dorpsraden bij de beleidsvoorbereiding verwacht. 
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In deze fase worden geen toezeggingen gedaan en worden geen onomkeerbare 
besluiten genomen. De portefeuillehouder wordt over de voortgang van de 
voorbereiding geïnformeerd. 
De formele lijn 
Het ambtelijk voorbereide stuk, waar de wijk- of dorpsraad in die voorbereidende 
fase informatief bij is betrokken en waarin is aangegeven hoe met die inbreng 
c.q. het advies is omgegaan, wordt voorgelegd aan het College. Bij een afwijkend 
standpunt van wijk- of dorpsraad moet dit in het voorstel worden gemotiveerd. 
Het definitieve voorstel van het College wordt via het Presidium aangeboden aan 
de gemeenteraad. Het Presidium agendeert een voorstel direct voor de raad of 
agendeert het eerst voor bespreking op een politieke avond. De politieke avond 
heeft een voorbereidend, opiniërend karakter. De raadsvergadering is besluit-
vormend. 
Door de wijk- of dorpsraad kan tijdens de behandeling van het voorstel op de 
politieke avond worden ingesproken maar daarna niet meer in de gemeenteraad. 
Indien een onderwerp direct voor de gemeenteraad wordt geagendeerd kan daar 
(eventueel) nog worden ingesproken. 

Politieke avond
(voorbereidend)

Project College Presidium Raad
(ambtelijke) voorbereiding raadsvoorstel (besluitvormend)

inspreken
wijk- en 

Betrokkenheid / advisering dorpsraden
wijk- en dorpsraden

Informatieve fase Formele fase

 
Werkwijze bij initiatiefvoorstellen 

Een initiatiefvoorstel van een dorps- of wijkraad wordt ingediend bij het College. 
Behandeling van dit voorstel geschiedt op dezelfde wijze zoals hierboven is 
omschreven. Neemt het College het initiatiefvoorstel niet in behandeling dan 
dient dit gemotiveerd aan de indiener te worden medegedeeld. 
 
Reguliere inspraak staat los van het betrekken van wijk- en dorpsraden en dient 
normaal plaats te vinden. De wijk- en dorpsraden dienen altijd uitgenodigd te 
worden voor de reguliere inspraakbijeenkomsten in hun wijk of dorp. 
Bij de start van elk project moet een procesgang worden opgesteld met daarin 
opgenomen een communicatieplan. In dit plan worden duidelijk de momenten en 
de vorm van betrokkenheid van alle partijen vastgelegd.  
Bij overkoepelende relevante onderwerpen die betrekking hebben op meerdere 
wijken en/of dorpen, neemt de gemeente het initiatief tot het organiseren van 
een informatiebijeenkomst voordat besluitvorming heeft plaatsgevonden 
 
Bij grotere of ingrijpende projecten kan, na overleg met de wijk– of dorpsraad,  
een (omgevings)platform of een werkgroep worden ingesteld. Hierdoor wordt 
voorkomen dat de agenda van de wijk-/dorpsraad te zwaar met een onderwerp 
wordt belast. De wijk-/dorpsraad heeft in dit platform/deze werkgroep in ieder 
geval een zetel. 
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Bijlage 3 
(behorende bij het Convenant wijk- en dorpsraden Boxmeer) 

 

 
Middelen 

 
1.  Ondersteuning wijk- en dorpsraden 

1.1  Radius – Organisatie voor welzijn Land van Cuijk 
In bepaalde situaties kan er behoefte bestaan aan praktische ondersteuning.  
Daarbij kan gedacht worden aan: het (verder) ontwikkelen  van communicatie 
met de achterban, de gemeente en andere partners en actoren; het verbeteren 
van het eigen functioneren, opstellen van actie- en/of werkplannen, e.d.. 
Bij de oprichting van nieuwe wijk- of dorpsraden zijn onder andere de keuze van 
de rechtsvorm en het begeleiden van (aspirant) bestuursleden in de startfase, 
aandachtspunten. 
Voor deze ondersteuning kunnen de wijk- en dorpsraden zich laten bijstaan door 
het opbouwwerk van Radius, Organisatie voor Welzijn Land van Cuijk. 
 
1.2  Coördinator wijk- en dorpsraden 
De gemeente heeft een coördinator wijk- en dorpsraden aangesteld. Deze is 
aangesteld ter verbetering van de samenwerking en communicatie tussen de 
wijk- en dorpsraden en de gemeente. Deze functionaris heeft een stimulerende, 
ondersteunende en adviserende taak maar geen beslissingsbevoegdheid. In de 
werkzaamheden worden de volgende taakonderdelen onderscheiden: 
• Vast aanspreekpunt voor wijk- en dorpsraden (filteren en toeleiden van 
vragen naar de juiste plek in de gemeentelijke organisatie of daarbuiten). 
Voortgangsbewaking betreffende vragen van of toezeggingen aan wijk- of 
dorpsraden. 

• Er is sprake van een korte lijn tussen de coördinator en de portefeuillehouder 
wijk- en dorpsraden over aangelegenheden die de wijken en dorpen 
betreffen. 

• De coördinator volgt de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie 
en brengt de rol die wijk- en dorpsraden daarin eventueel kunnen hebben 
onder de aandacht van de betreffende medewerker(s) of bestuurder(s). 

• De coördinator levert een bijdrage aan een zodanige werkwijze van de 
ambtelijke organisatie dat op een juiste en optimale wijze een interactie met 
de wijk- en dorpsraden kan worden uitgebouwd. 

• Het fungeren als organisatorisch aanspreekpunt voor onderwerpen die de 
wijk- en dorpsraden betreffen. 

• Het fungeren als contactpersoon voor Radius, maar ook naar en voor andere 
partners, aangaande wijk- en dorpsraden. 

• Bij startende wijk- of dorpsraden kan een beroep worden gedaan op extra 
ondersteuning. In onderling overleg wordt afgestemd welke ondersteuning 
nodig is en wie deze kan geven. 

• De coördinator woont regelmatig reguliere vergaderingen van de wijk- of 
dorpsraad bij. 

 
Het is wenselijk dat ook de wijk- en dorpsraden een vast aanspreekpunt binnen 
hun organisatie aanwijzen. Indien er wordt gewerkt met werkgroepen of 
platforms, kan de communicatie rechtstreeks met de aangewezen 
contactpersoon van die werkgroep of dat platform plaatsvinden. Die 
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contactpersoon zal over het algemeen ook verantwoordelijk zijn voor het op de 
hoogte houden van de wijk- of dorpsraad betreffende dit onderwerp. 
 
2.  Contacten wijk- en dorpsraden 
Een goede toegankelijkheid van bestuurders en het ambtelijk apparaat is voor de 
wijk- en dorpsraden van wezenlijk belang. Dit geldt ook voor  de onderlinge 
contacten en de contacten/relatie met andere partners. 
 
2.1  Contacten met bestuurders 
• Het College van burgemeester en wethouders brengt in principe jaarlijks een 
werkbezoek aan het dorp/de wijk. Deze ontmoeting is een goede gelegenheid 
om een “werkrelatie” te ontwikkelen, directe contacten met de burgers te 
leggen en de samenwerking te evalueren. Ook kunnen door (leden van) het 
college projectbezoeken aan de kernen of wijken gebracht of kunnen 
overstijgende activiteiten worden georganiseerd (bijv. symposium of 
conferentie). 

• Wijk- en dorpsraden kunnen bestuurders en/of medewerkers uitnodigen om 
bijeenkomsten bij te wonen. Bestuurders kunnen zich daarbij laten assisteren 
door medewerkers of kunnen zich door hen laten vertegenwoordigen. 

 
2.2  Contacten met het ambtelijk apparaat 
In principe verlopen de contacten van de wijk- en dorpsraden met de ambtelijke 
organisatie via de coördinator wijk- en dorpsraden. De voortgangsbewaking kan 
daardoor vorm en inhoud krijgen. 
 
2.3  Contacten alle betrokkenen 
Tenminste eenmaal per jaar wordt een zogenaamd “Partneroverleg” gehouden. 
In dit overleg zijn alle wijk- en dorpsraden vertegenwoordigd. 
Het Partneroverleg heeft als doel ontmoeting, uitwisseling en evaluatie. Indien 
wenselijk kan er thematisch dieper op onderwerpen worden ingegaan. 
Voorzitter van dit overleg is de portefeuillehouder wijk- en dorpsraden. 
 
2.4  De relatie met andere instellingen en organisaties 
Het is noodzakelijk om het terrein van wijk- en dorpsraden verder uit te bouwen 
en daarbij ook de aandacht te blijven vestigen op helderheid en samenhang 
omtrent de rollen en relaties van en met andere partners zoals de politie, de 
wooncorporaties en dergelijke. 
 
3.  Financiële ondersteuning wijk- en dorpsraden 
3.1  Kosten organisatie 
De wijk- en dorpsraden die het convenant hebben ondertekend, ontvangen 
jaarlijks een regulier subsidie als tegemoetkoming in de onkosten van hun 
functioneren, een werkbudget. Dit subsidie is als volgt opgebouwd; 
= een basisbedrag van € 1.000,-- , vermeerderd met 
= een bedrag van € 0,60 per bewoner van desbetreffende wijk/dorp. Als 
peildatum geldt 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt verstrekt. 
 
Nieuwe initiatieven – wijk of dorpsraden in oprichting – komen, om zich te 
kunnen ontwikkelen tot een volwaardige wijk- of dorpsraad, in principe eenmalig 
in aanmerking voor het hierboven genoemde bedrag. Na ondertekening van het 
convenant komen zij in aanmerking voor reguliere subsidiëring. 
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3.2  Kosten communicatie 

De kosten van de reguliere communicatie, waarbij vooral belang wordt gehecht 
aan de communicatie met het dorp c.q. de wijk, zijn opgenomen in de 
organisatiekosten. 
Indien er sprake is van een specifiek project in een dorp of wijk dan dienen de 
kosten van  communicatie die betrekking hebben op dit project ten laste te 
komen van dat project. In het projectplan dient daarvoor een communicatiepara-
graaf te worden opgenomen. Deze kosten komen niet ten laste van het reguliere 
communicatiebudget van de wijk- of dorpsraad. 
 
3.3  Indexering subsidiebedragen 

De hierboven genoemde bedragen worden, voor het eerst in 2011, geïndexeerd 
conform de “Uitvoeringsregels waarderingssubsidies” van de “Algemene 
subsidieverordening gemeente Boxmeer”. 
(“de genoemde bedragen worden éénmaal per 3 jaren achteraf geïndexeerd op 
basis van het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau  voor de Statistiek: CAO-
lonen per maand, basis 2002=100”). 
 
3.4  Leefbaarheidsbudget 
Jaarlijks is er voor elke dorps- of wijkraad een budget beschikbaar dat ingezet 
kan worden voor zaken die de leefbaarheid in het dorp of de wijk betreffen. 
Hiermee wordt beoogd de raden meer ruimte te bieden om op dat terrein 
besluiten te nemen en uitgaven te doen. 
Dit budget is als volgt opgebouwd: 
= een vast bedrag van € 1.500,--, te verhogen met 
= een bedrag van € 0,50 per bewoners van betreffende wijk/dorp. 
Peildatum is 1 januari van het jaar waarvoor het budget beschikbaar komt. 
Het beschikbare budget wordt gelijktijdig met de organisatiekosten beschikbaar 
gesteld.  
 
Het is primair de verantwoordelijkheid van de wijk- of dorpsraad om te bepalen 
op welke wijze dit budget wordt ingezet. Daarbij dient wel rekening gehouden te 
worden met de volgende uitgangspunten: 
1. Het “project” waarvoor het budget geheel of gedeeltelijk wordt ingezet dient 
de “leefbaarheid” van het dorp c.q. de wijk te verbeteren; 

2. Het “project” mag niet in strijd zijn met het overheidsbeleid. 
 
Voor een eventuele toetsing kan altijd contact worden opgenomen met de 
coördinator wijk- en dorpsraden. 
 
3.5 Jeugdwijkraad/Jeugddorpsraad  
Ieder dorp of iedere wijk heeft de mogelijkheid een Jeugdwijk-/Jeugddorpsraad 
in te stellen. Deze Jeugdraad bestaat in principe uit kinderen uit de laatste drie 
leerjaren van een basisschool en/of het eerste leerjaar van het Voortgezet 
Onderwijs. 
De Jeugdraad onderneemt zijn activiteiten onder de eindverantwoordelijkheid 
van de wijk- of dorpsraad. 
Op basis van een vooraf in te dienen begroting en werkplan kan de Jeugdraad 
jaarlijks een budget voor eigen activiteiten ontvangen van maximaal € 400,--.  
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3.6 Verantwoording 
Het bestuur van de dorps- of wijkraad legt jaarlijks rekening en verantwoording 
af aan de gemeente door middel van een jaarverslag en een financieel 
jaarverslag.  
Deze verantwoording vindt plaats binnen drie maanden na afloop van het 
voorgaande jaar. 
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Bijlage 4 
(behorende bij het Convenant wijk- en dorpsraden Boxmeer) 

 
 

Leidraad voor het handelen van dorps- en wijkraden 
 
Representativiteit van de wijk- en dorpsraden 
Omvang en samenstelling 
Een wijk- of dorpsraad bestaat uit tenminste 5 leden. 
Indien binnen het dorp of de wijk belangengroepen of instellingen aanwezig zijn, 
verdient het aanbeveling deze een zetel in de wijk- of dorpsraad toe te kennen. 
 
Van de wijk- en dorpsraad kunnen geen lid zijn: 
• leden van de gemeenteraad; 
• burgerraadsleden van de gemeente Boxmeer; 
• leden van het college; 
• ambtenaren in dienst van de gemeente Boxmeer; 
 
Werving leden 
Totstandkoming van wijk- en dorpsraden via (periodieke) verkiezing heeft de 
voorkeur.  
Zo lang daar geen sprake van is, hebben de wijk- en dorpsraden de vrijheid om 
op eigen wijze (nieuwe) leden te werven. Gestreefd moet daarbij worden naar 
een zo goed mogelijke afspiegeling van de bewoners van wijk of dorp. Van 
belang is immers dat er draagvlak binnen het dorp of de wijk is. 
 
Democratisch gehalte van het functioneren 
Garanties voor een goede terugkoppeling is zeker zo belangrijk als de invloed 
van de bewoners op de totstandkoming en samenstelling van de wijk- of 
dorpsraad. 
In het verlengde daarvan is het wenselijk dat: 
• wijk- en dorpsraden een afspiegeling zijn van de bewoners, waardoor zij ook 
als representatieve belangenvertegenwoordiger kunnen optreden; 

• vergaderingen van de wijk- en dorpsraden in principe openbaar en voor 
bewoners vrij toegankelijk zijn; 

• bewoners tijdens de vergaderingen van wijk- en dorpsraden het woord mogen 
voeren; 

• er een goede verslaglegging van de vergaderingen van wijk- en dorpsraden 
plaatsvindt; 

• er een goede terugkoppeling vanuit de wijk- en dorpsraden plaatsvindt naar 
de bewoners; 

• de wijk- en dorpsraden een aanspreekpunt hebben; 
• de (advies)bevoegdheden van de wijk- en dorpsraden met betrekking tot het 
algemeen belang van het dorp of de wijk voor iedereen duidelijk zijn; 

• de wijk- en dorpsraden jaarlijks verantwoording afleggen aan de bewoners en 
aan het college van burgemeester en wethouders. 

 


