
Gemeenteraad Beemster blz.1 van 2  

VE R G A DE R ING G EME EN TE RA A D 2 01 1

VOORS TEL

Registratienumme
r

18

Bijlage(n) 2
Onderwerp Vaststellen Convenant dorpsraden 

Beemster 2011

Middenbeemster, 1 maart 2011

Aan de raad

Inleiding en probleemstelling
In de vergadering van de raadscommissie op 23 maart 2010 is het tussentijds verslag van het 
project ‘Ontwikkelen en versterken van dorpsoverleggen in de gemeente Beemster’ besproken.
De term ‘dorpsoverleg’ heeft inmiddels plaatsgemaakt voor ‘dorpsraad’, omdat dit  een meer 
gangbare term is.    
De commissie nam dit tussentijds verslag voor kennisgeving aan en stemde in met het vervolg Plan 
van Aanpak 2010. Daarmee stelde de commissie zich positief op ten aanzien van de kaders 
waarbinnen de dorpsraden zouden kunnen functioneren. Ten aanzien van de modelkeuze is de 
commissie het erover eens dat uiteindelijk één model voor de hele gemeente zal moeten gelden.
Bij de voorbereiding van de vorming van dorpsraden hebben we tot 1 januari 2011 gebruik gemaakt 
van de diensten van PRIM0 nh. Bij brief van 28 december 2010 hebben wij u geïnformeerd over de 
voortzetting na 1 januari 2011 van de begeleiding van de vorming van dorpsraden.
De vorming van drie dorpsraden (in Noord-, West- Zuidoostbeemster) bevindt zich in een afrondende 
fase. De vorming van een dorpsraad in Middenbeemster zal wat langer op zich later wachten.
Niettemin vinden wij dit een goed moment om u voor te stellen om een convenant dorpsraden vast te 
stellen.

Oplossingsrichting
Bijgaand ontwerpconvenant is in overleg met de dorpsraden i.o. tot stand gekomen en gaat uit van een 
keuze voor  een adviserende rol (gevraagd of ongevraagd) voor de dorpsraden.  
Voor verkrijging van rechtspersoonlijkheid zal de notaris stichtingsaktes voor de dorpsraden opmaken.
De bepalingen in het convenant maken deel uit van deze stichtingsaktes.

Meetbare doelstelling
Verbetering van het overleg met en de communicatie tussen de bewoners in de dorpskernen en het 
gemeentebestuur. Uit de jaarlijks te houden bijeenkomst van de gezamenlijke dorpsraden en de 
gemeenteraad zal moeten blijken of deze doelstelling bereikt is.

Financiële consequenties
Voor de dorpsraden is in de begroting 2011 een budget van €4.000 beschikbaar. De kosten van het 
opmaken van stichtingaktes komen ten laste van dit budget.

Overige consequenties
De organisatie zal alert moeten zijn en blijven op het betrekken van de dorpsraden bij zaken die 
betrekking hebben op de directe woon- en leefomgeving van de dorpskernen.

Monitoring evaluatie
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In bepaling 11 is een jaarlijkse bijeenkomst van de gezamenlijke dorpsraden met de gemeenteraad 
geregeld. Evaluatie is daarbij een vast agendapunt. 

Voorgesteld besluit
Vaststellen Convenant dorpsraden Beemster 2011.

Communicatie
De dorpsraden krijgen rechtstreeks bericht. Tevens vindt bekendmaking via Binnendijks plaats.


