Bestuursconvenant Plaatselijk Belangen
&
Gemeente Raalte
1. Inleiding
Dit bestuursconvenant richt zich op het wederzijds vastleggen van afspraken tussen de Plaatselijk
Belangen binnen de gemeente Raalte enerzijds en het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Raalte anderzijds. Dit wordt in dit convenant verder aangeduid als gemeente.
De gemeente Raalte heeft negen kernen: Broekland, Heeten, Heino, Laag Zuthem, Lierderholthuis,
Luttenberg, Mariënheem, Nieuw Heeten en Raalte. Binnen deze kernen, met uitzondering van Raalte,
zijn Verenigingen Plaatselijk Belang opgericht, in dit convenant verder aangeduid als PB. Onder een
woonkern wordt verstaan het werkgebied van een PB, zijnde de woonkern en het bijbehorende
buitengebied.
2. Doelstelling
Met de vaststelling van dit convenant wordt vorm en inhoud gegeven aan het overleg en de
communicatie tussen de gemeente en de PB’s. Daarbij wordt door de gemeente de meerwaarde
onderkend van gevraagde en ongevraagde adviezen van de PB’s over aangelegenheden waarbij de
belangen van de woonkern zijn betrokken.
Dit convenant is een middel om wederzijdse afspraken, over hoe we met elkaar omgaan, vast te leggen.
Dit bestuursconvenant wordt afgesloten voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december
2019. Tevens wordt de intentie uitgesproken om aan het einde van deze periode dit convenant te
evalueren en afhankelijk van de evaluatie eventueel aangepast te continueren.
3. Vereniging van Plaatselijk Belang
Organisatie
Een PB is een rechtspersoon in de vorm van een vereniging met leden en is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel.
Jaarlijks geeft het bestuur van een PB tijdens een ledenvergadering een overzicht van zijn activiteiten.
Ook geeft een PB aan waar de komende tijd de aandacht op wordt gericht.
Vertegenwoordiging
Een PB behartigt, in overeenstemming met zijn statuten, het belang van de inwoners van zijn kern, leden
en niet-leden. Het behouden van een eigen kernidentiteit en het bevorderen van de leefbaarheid zijn
daarbij belangrijke uitgangspunten.
Een PB is geen directe vertegenwoordiger van verenigingen, ondernemers, middenstand, scholen, enz.
Derhalve kunnen directe vertegenwoordigers en inwoners uit een kern ook zelf contacten leggen en
onderhouden met het gemeentebestuur en / of ambtenaren.
Een PB vertegenwoordigt geen politieke partij, niet direct noch indirect.
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4. Gemeente Raalte
Contactwethouder
Het college van burgemeester en wethouders benoemt per kern een zogenaamde contactwethouder. Die
is het bestuurlijke aanspreekpunt binnen het college voor het bestuur van de vereniging van PB. De
contactwethouder wordt zo spoedig mogelijk na collegevorming aan het PB bekendgemaakt.
Contactambtenaar
Binnen de gemeente is een contactambtenaar aangesteld die aanspreekpunt is voor alle dorpen. De
contactambtenaar is aanwezig bij het werkbezoek aan de betreffende dorpen en de jaarvergaderingen.
De contactambtenaar is geen aanspreekpunt voor individuele inwoners.
Contact gemeente
Voor vakinhoudelijke vragen kan PB terecht bij de betreffende vakafdeling. De vakafdeling behandelt de
zaak en beantwoordt de vragen. De contactambtenaar wordt door de vakafdeling zo nodig op de hoogte
gehouden van de stand van zaken.
Als het contact tussen de gemeente en PB niet goed verloopt, is de contactambtenaar het eerste
aanspreekpunt.
5. Werkafspraken
Rond aangelegenheden die de kern aangaan, verstrekken de gemeente en de PB’s elkaar de nodige
informatie. Daarbij kunnen de PB’s en / of de gemeente elkaar gevraagd en ongevraagd hun mening
geven over zaken die de kern aangaan.
De gemeente zal de PB’s actief dan wel interactief betrekken bij het ontwikkelen van het gemeentelijke
beleid voor zover het de kern raakt. Vooraf moet duidelijk zijn of er sprake is van participeren, inspraak of
informeren.
PB’s worden geïnformeerd over en betrokken bij relevante zaken aangaande het belang van de kern:
- als die zaken van invloed zijn op de dorpskern als zodanig;
- als er geen sprake is van een specifieke doelgroep;
- voor zover de wet of het financiële belang van de gemeente zich daar niet tegen verzet.
Hierbij gaat het om zaken die niet door de PB’s, maar via derden bij het gemeentebestuur worden
ingebracht of op initiatief van de gemeente worden ontwikkeld.
Het maken van werkafspraken is een ontwikkelingsproces. Zo zal werkende weg blijken welke informatie
gedeeld moet en kan worden. Gemeente en de PB’s stellen zich hierin constructief op.
6. Overleg


Op initiatief van de PB’s of op initiatief van de gemeente kan er een centraal overleg plaatsvinden
tussen het college van burgemeester en wethouders en de voorzitters van alle PB’s. Dit overleg
gaat over zaken van algemeen belang voor de gemeente en/of de gezamenlijke PB’s. Ook
kunnen het functioneren van de samenwerkingsafspraken, het gevoerde en te ontwikkelen beleid
en nieuwe ontwikkelingen aan de orde komen.



De contactwethouder bezoekt samen met de contactambtenaar de jaarlijkse ledenvergadering
van de respectievelijke PB’s. Data moeten door PB worden overlegd met het
bestuurssecretariaat van de gemeente Raalte.
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Elk jaar wordt door het college van B&W in nauw overleg met het PB een werkbezoek aan de
kern gebracht. Het werkbezoek wordt door het PB georganiseerd.



Op verzoek van gemeente of van de PB’s kan altijd een buitengewoon overleg plaats vinden.



Indien een gemaakte afspraak door de gemeente of door het PB niet binnen de afgesproken
termijn kan worden nagekomen, informeren partijen elkaar over wanneer afhandeling is te
verwachten.

7. Facilitering
Raadspleinsessies, raadsvergaderingen, bestemmingsplannen enz. zijn digitaal beschikbaar via
www.raalte.nl.
8. Communicatie
De contacten tussen het gemeentebestuur en de PB’s lopen in principe via de contactambtenaar die de
contacten legt met de vakafdeling.
Vragen of verzoeken van een PB worden zoveel mogelijk schriftelijk of per e-mail via de bestaande /
geëigende kanalen ingediend, de contactambtenaar ontvangt altijd een afschrift.
PB kan een afgevaardigde van de gemeente (wethouder, contactambtenaar of vakambtenaar) in een
bestuursvergadering uitnodigen.
9. Evaluatie
Dit convenant loopt af op 31 december 2019 waarna de werking en de naleving van dit convenant wordt
geëvalueerd.
Aldus vastgesteld en ondertekend 12 februari 2015
Burgemeester en wethouders van Raalte,
Secretaris,

Burgemeester,

Mw. K. M. Cornelissen

M.P. Dadema

enerzijds en vereniging Plaatselijk Belang

Secretaris,

Voorzitter,
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