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Dorpsraden en gemeente Ede
Samenwerking in Verandering, De afspraken
1.0 Vooraf
Hieronder leest u een overzicht van de voornemens voor onderlinge samenwerking
tussen de zeven wijk en dorpsraden en de gemeente Ede. We zien de onderdelen uit het
overzicht als bouwstenen voor de samenwerking. Voor achtergronden verwijzen we
naar de notitie “Achtergronden”.
2.0 Definities
Meerzijdig partijdig Aandachtig luisteren/begrip hebben voor elke betrokken partij
Beginspraak
Vroegtijdige inspraak
Sociaal domein
Nuldelijnszorg (welzijn), waarin de Dorpsraden een adviserende
rol hebben.

3.0 Rollen
De dorpsraad verbindt de belangen van de inwoners van het dorp met beleid en
uitvoering van de gemeente. De dorpsraad zal, voor zover er sprake is van een concreet
project of belang, vanuit een ‘platform’model stakeholders (waarbij de gemeente ook
een stakeholder is/kan zijn) bij elkaar brengen en vanuit het platform een
terugkoppeling geven naar de gemeente. Dorpsraad en gemeente moeten er daarbij
alert op zijn dat niet de indruk ontstaat dat de dorpsraad een ‘verlengstuk’
(afschuiftaak) van de gemeente is. De dorpsraad heeft nadrukkelijk een eigen
verantwoordelijkheid, is ‘meerzijdig’ partijdig. Hoewel het streven is om procedures
tussen de gemeente en de diverse dorpsraden waar mogelijk te uniformeren, moet er
dus ook een zekere mate van ruimte blijven om de samenwerking tussen de gemeente
en individuele dorpsraden op onderdelen (al dan niet ad hoc) afwijkend in te vullen daar
waar de verschillen in situatie/omstandigheid daar om vragen.
De rol van de gemeente wordt minder traditioneel en minder bepalend. De gemeente
gaat meer samenwerken met burgers en andere partners bij de voorbereiding en
uitvoering van plannen. De dorpsraad is kwetsbaar qua bezetting en de gemeente is zich
daarvan bewust. De gemeente blijft uiteraard eindverantwoordelijk voor het beleid.
Uitgangspunt richting dorpsraad is: er is gelijkwaardigheid op inhoud en de gemeente
zorgt voor ondersteuning/facilitering van de dorpsraad.
4.0 Afspraken
4.1 De dorpsraden hebben twee keer per jaar formeel overleg met
vertegenwoordigers van het gemeentebestuur over beleidszaken,
ontwikkelingen en de evaluatie van de samenwerking. Bij een van deze
overlegsessies zijn alle dorpsraden betrokken, de tweede sessie is per
dorpsraad afzonderlijk. Bij de gezamenlijke sessie zullen de ‘zwaardere’,
dorpsraadoverstijgende thema’s worden besproken. Ander (in)formeel
overleg vindt plaats als daar behoefte aan is.
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4.2 Projectleiders van de gemeente zijn het eerste aanspreekpunt m.b.t. hun
project en overleggen gericht met de dorpsraden over plannen en projecten
die (gaan) spelen in de dorpen
4.3 De wijkregisseur heeft een verbindende rol tussen gemeente en dorpsraden
en treedt op/is aanspreekpunt bij escalatie.
4.4 Dorpsraden hebben recht op beginspraak in de beleidsvoorbereiding van
plannen die betrekking hebben op hun dorp. D.w.z. dat de dorpsraden in een
zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken/geïnformeerd. De
wijkregisseur draagt daar, wanneer zij nieuwe plannen/ nieuw beleid
bespeuren, mede zorg voor.
4.5 Dorpsraden geven daar waar ze dat nodig achten ongevraagd advies over
plannen en beleid, daar waar het hun dorp betreft.
4.6 Dorpsraden worden door de gemeente uitgenodigd initiatieven te nemen die
ten goede komen aan het dorp.
4.7 De dorpsraad gaat alleen over algemene belangen.
4.8 De dorpsraad houdt minimaal 1 keer per jaar een openbare bijeenkomst
waarbij naast alle dorpelingen ook vertegenwoordigers van de gemeente
worden uitgenodigd. Deze openbare bijeenkomst kan, indien van toepassing,
worden gecombineerd met een algemene ledenvergadering.
4.9 De dorpsraden vervullen een ombudsfunctie bij contacten tussen gemeente
en dorpelingen die stroef lopen of vastgelopen zijn. De dorpsraad is hierin
meervoudig partijdig.
5.0 Intenties vanuit de dorpsraden
5.1 De dorpsraad zorgt er voor dat ze zichtbaar is in het dorp. Dat doet ze door
het leggen en onderhouden van tal van contacten met verenigingen, kerken,
ondernemers maar ook met individuele dorpsbewoners.
5.2 De dorpsraad zorgt er voor dat ze de (verschillende) zienswijzen uit een dorp
zo goed mogelijk kent en voor het voetlicht brengt.
5.3 De dorpsraad zorgt voor publiciteit over dorpsactiviteiten die onder haar
verantwoordelijkheid vallen, onder andere door het maken van persberichten
en eigen publicaties.
5.4 De dorpsraad kan besluiten om op te treden als vraagbaak en informant voor
bewonersvraagstukken met een collectief karakter waaronder collectieve
zaken in het sociaal domein.
5.5 De dorpsraad kan besluiten om zich in te zetten voor de realisatie van
collectieve ontwikkelingen op diverse terreinen en het sociaal domein.
5.6 De dorpsraden zorgen voor een representatieve en enthousiaste bezetting.
5.7 De dorpsraden trainen en ontwikkelen zich om een volwaardige
samenwerkingspartner van de gemeente te zijn.
5.8 De rechtsvorm van de dorpsraad/wijkraad is een vereniging of stichting.

6.0 Intenties vanuit de gemeente
6.1 De gemeente zorgt voor optimale bereikbaarheid van collegeleden (B&W) en
ambtenaren voor de dorpsraden.
6.2 De gemeente zorgt er voor dat wijkregie haar taak als verbinder tussen het
ambtelijk apparaat en de dorpen optimaal kan uitvoeren
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6.3 De gemeente zorgt voor training en opleiding van de ambtelijke organisatie
om haar nieuwe rol van samenwerkende partner waar te maken
6.4 De gemeente zorgt ervoor dat de projectleiders die plannen realiseren in de
dorpen meer zichtbaar worden en (zo mogelijk samen met collegeleden)
vroegtijdig en regelmatig contact onderhouden met de dorpsraden (zie in dit
kader ook 4.4)
6.5 Daar waar trajecten “stroperig” lopen gaat de gemeente er een aantal volgen
om te ontdekken wat er aan de hand is.
6.6 De gemeente zorgt er voor dat het Klant contact (KCC) met de individuele
dorpeling optimaal verloopt en dat binnen een redelijke termijn wordt
gereageerd en afgehandeld.
6.7 De gemeente ziet de dorpsraad als een belangrijke spreekbuis van het dorp en
handelt daar naar door de inbreng van de dorpsraden serieus te nemen bij
beleid en plannen.
6.8 De gemeente zet zich er voor in om er voor te zorgen dat de dorpsraden
regelmatig (kleine) successen kunnen vieren.
6.9 De gemeente laat haar gezicht zien als de dorpsraden hun successen vieren .
6.10 De gemeente faciliteert daar waar mogelijk initiatieven vanuit het dorp. De
intentie wordt, kijken wat mogelijk is in plaats van, kijken waar het initiatief
in strijd is met wetten en regels.
6.11 De gemeente Ede helpt de dorpsraden zich te bekwamen door training en
opleiding te faciliteren.
6.12 De gemeente ontsluit het netwerk van Wijkregie voor de hele
gemeentelijke organisatie en zorgt er voor dat het netwerk goed beheerd en
uitgebreid wordt.
6.13 De gemeente zet zich in voor het optimaliseren van klantvriendelijkheid,
waaronder ook wordt begrepen het binnen een redelijke termijn
terugkoppelen van lopende zaken en vragen van de dorpsraden.
6.14 De gemeente zet zich in voor het optimaliseren van contacten met
dorpsraden en inwoners en denkt/helpt actief mee om dorpsraden/inwoners
bij vragen zo snel mogelijk met de juiste persoon/instantie in contact te
brengen. Meer algemeen: het handelen van de gemeente is (pro)actief en
oplossingsgericht.

De Valk, 24 September 2015
De gezamenlijke dorpsraden
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