CONVENANT
Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe
hierna te noemen ‘burgemeester en wethouders’

en

Stichting Bewonersplatform Smilde
hierna te noemen ‘het Bewonersplatform’

gelet op de Inspraakverordening en de Algemene subsidieverordening
in aanmerking nemende:





het wederzijdse belang om het overleg met en de communicatie tussen het
Bewonersplatform en burgemeester en wethouders vorm en inhoud te geven;
de meerwaarde van gevraagde en ongevraagde advisering door het
Bewonersplatform over aangelegenheden waarbij de belangen van het
Bewonersplatform zijn betrokken;
de behoefte van de gemeente om over bepaalde gemeentelijke beleidsontwikkelingen
in overleg te treden met het Bewonersplatform;
dat met deze overeenkomst niet wordt beoogd in rechte afdwingbare rechten en
verplichtingen in het leven te roepen;

verklaren:
te zijn overeengekomen het navolgende convenant:
Artikel 1
1. Het Bewonersplatform Smilde behartigt blijkens haar statuten de belangen van de
inwoners van Smilde.
2. In de samenstelling van het Bewonersplatform wordt een zo breed mogelijk draagvlak
c.q. representatie van de samenleving van Smilde tot uitdrukking gebracht.
3. Politieke partijen zijn niet als zodanig vertegenwoordigd in het Bewonersplatform.
4. Het Bewonersplatform beschikt over volledige rechtspersoonlijkheid als bedoeld in
boek 2:27 en 2:285 van het BW.

Artikel 2 (werkafspraken/tussentijdse contacten)
1. Voor de dagelijkse gang van zaken wijst het Bewonersplatform één of meer
contactpersonen aan.
2. Voor het bevorderen en ondersteunen van het buurtgericht werken stelt de gemeente
een afzonderlijk team contactambtenaren aan.
3. Via deze contactperso(o)n(en) kunnen zowel lopende zaken worden besproken als
nieuwe wensen en knelpunten over de leefbaarheid in Smilde worden ingebracht.

Artikel 3 (bevoegdheden)
1. Het Bewonersplatform is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan
burgemeester en wethouders over al die onderwerpen, die haar raken.
2. Burgemeester en wethouders raadplegen bij belangrijke beslissingen welke door haar
specifiek ten aanzien van Smilde worden genomen het Bewonersplatform op een
dusdanig tijdstip dat het advies nog invloed kan hebben op de besluitvorming.
3. Raadplegen geschiedt tenminste ten aanzien van besluiten op de volgende
beleidsterreinen:
a. uitbreidingsplannen Smilde;
b. beleid inzake uitgifte van bouwkavels;
c. straatnaamgeving;
d. verkeersveiligheid;
e. dorps/wijkvernieuwing;
f. wijkvoorzieningen;
g. gemeentelijke dienstverlening.
4. Burgemeester en wethouders zenden zonder kosten de raadsstukken en overige
belangrijke stukken, rapporten, nota’s en dergelijke, die betrekking hebben op
aangelegenheden waarbij de belangen van het Bewonersplatform zijn betrokken aan
het Bewonersplatform.
Artikel 4 (financiën)
1. Burgemeester en wethouders stellen voor het ondersteunen en stimuleren van
zelfbeheer aan het Bewonersplatform, voor zover in de begroting van de gemeente
hiervoor de benodigde gelden zijn uitgetrokken, jaarlijks, op basis van een vast
bedrag en een bedrag per inwoner, een subsidie beschikbaar.
2. Het Bewonersplatform ondersteunt met de subsidie activiteiten die voldoen aan de
volgende voorwaarden:
a. het gaat om het realiseren van aanvullende voorzieningen die niet zijn voorzien in
het reguliere gemeentelijke voorzieningenniveau en die de leefbaarheid van de
woon- en leefomgeving vergroten.
b. De aanvraag om financiële ondersteuning brengt tot uitdrukking op welke wijze
uiting wordt gegeven aan de zelfwerkzaamheid en creativiteit van de inwoners.
Artikel 5 (onvoorziene omstandigheden)
1. Indien onvoorziene omstandigheden opkomen die van dien aard zijn dat dit convenant
billijkheidshalve behoort te worden gewijzigd, zullen partijen over de noodzaak van
wijziging van dit convenant in overleg treden.
2. Partijen treden in overleg binnen een maand nadat een partij de wens daartoe aan de
andere partij schriftelijk heeft meegedeeld.

3. Indien het overleg niet binnen drie maanden tot overeenstemming heeft geleid, mag
elke partij dit convenant met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden
schriftelijk opzeggen.
Artikel 6 (evaluatie)
1. Partijen evalueren de uitvoering en werking van dit convenant.
2. De evaluatie vindt plaats tijdens het regulier overleg aan de hand van de
bijeenkomsten opgestelde verslagen.

Artikel 7 (tijdstip inwerkingtreding en duur)
1. Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Beide partijen mogen dit convenant te allen tijde met inachtneming van een
opzegtermijn van 12 maanden schriftelijk opzeggen.
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