
Convenant dorps- en wijkgericht werken Oldambt  1 

 
 
 
 
 
  
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Versie maart 2012  
 

Convenant gemeente Oldambt dorps- en wijkgericht werken  
 

   
Doel: Dit convenant heeft tot doel om de gemaakte afspraken tussen de gemeente 
Oldambt en de vertegenwoordiging van inwoners van dorpen en wijken over het dorps- 
en wijkgericht werken vast te leggen. 

 
Duur van dit convenant: onbepaalde tijd  

 
Convenant beheerders: gebiedscoördinatoren 

 
 Ingetrokken convenanten: 
 a. convenant Dorpsverenigingen gemeente Reiderland d.d. 20 december 2007 

b. convenanten met de verenigingen van Dorpsbelangen in de gemeente  
    Scheemda: 

Nieuwolda    12-12-2001 
Nieuw Scheemda/’t Waar   01-03-2002 
Heiligerlee    15-01-2003 
Westerlee    26-05-2005 
Midwolda    07-04-2005 
Oostwold    08-06-2005 
Scheemda    29-10-2005 

c. overeenkomst tussen de gemeente Winschoten en de wijkplatforms d.d. 14 december   
    2004 
 
Datum en nummer nieuw convenant: 
Datum inwerkingtreding:  
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Convenant van de gemeente Oldambt en de vertegenwoordiging van inwoners van 
dorpen en wijken voor het dorps- en wijkgericht werken in de gemeente Oldambt 
 

1 De deelnemende partijen  
 
De aan dit convenant deelnemende partijen, te weten: 
 
 gemeente Oldambt, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder dorps- en  
      wijkgericht werken, de heer H.Brader, enerzijds,  

en 
 Dorpsbelangen Bad Nieuweschans, vertegenwoordigd door de voorzitter…………….. 
 Dorpsbelangen Beerta, vertegenwoordigd door de voorzitter………………………….. 
 Dorpsbelangen Blauwestad, vertegenwoordigd door de voorzitter……………………..   
 Dorpsbelangen Drieborg, vertegenwoordigd door de voorzitter……………………….. 
 Dorpsbelangen Finsterwolde, vertegenwoordigd door de voorzitter…………………… 
 Dorpsbelangen Ganzedijk/Hongerige Wolf, vertegenwoordigd door de voorzitter……. 
 Dorpsbelangen Heiligerlee, vertegenwoordigd door de voorzitter……………………… 
 Dorpsbelangen Midwolda, vertegenwoordigd door de voorzitter……………………… 
 Dorpsbelangen Nieuw Beerta, vertegenwoordigd door de voorzitter………………….. 
 Dorpsbelangen Nieuwolda, vertegenwoordigd door de voorzitter…………………….. 
 Dorpsbelangen Nieuw Scheemda/’t Waar, vertegenwoordigd door de voorzitter……..  
 Dorpsbelangen Oostwold, vertegenwoordigd door de voorzitter……………………… 
 Dorpsbelangen Scheemda, vertegenwoordigd door de voorzitter…………………….. 
 Dorpsbelangen Westerlee, vertegenwoordigd door de voorzitter…………………….. 
 Wijkplatform Bomenbuurt, vertegenwoordigd door de voorzitter……………………. 
 Wijkplatform Centrum, vertegenwoordigd door de voorzitter……………………….. 
 Wijkplatform Parkwijk, vertegenwoordigd door de voorzitter………………………. 
 Wijkplatform Zeehelden/Bloemenbuurt, vertegenwoordigd door de 

voorzitter………………… 
 Wijkplatform Zuid, vertegenwoordigd door de voorzitter…………………………….,   
  anderzijds 

 
zijn het volgende overeengekomen. 
 

2 Partijen stellen het volgende vast   
 
1. In de startnotitie dorps- en wijkgericht werken op hoofdlijnen in de gemeente Oldambt is het 
volgende opgenomen ten aanzien van een nieuw convenant met dorpen en wijken:  

‘De voormalige gemeenten hebben convenanten afgesloten met wijkplatforms en verenigingen 
voor dorpsbelangen. Daarnaast zijn dorps- en wijkvisies ontwikkeld in vele dorpen en wijken. 
Deze bestaande convenanten en actuele visies vormen gezamenlijk de basis voor de opstelling 
van een nieuw convenant. Het opstellen van een nieuw convenant zal moeten gebeuren in 
overleg en in samenwerking met de wijkplatforms en verenigingen voor dorpsbelangen.’  

 2. Op <datum>hebben partijen overeenstemming bereikt met de vertegenwoordiging van  
       inwoners van dorpen en wijken voor het dorps- en wijkgericht werken in de gemeente  
       Oldambt over het nieuwe convenant. 
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     3. Het convenant laat onverlet dat elke inwoner van de gemeente Oldambt te allen tijde zelf    
          contact kan opnemen met de gemeente en pretendeert niet alle contacten tussen   
          bewoners en gemeente te omschrijven of te reguleren.  
 

3 Positie van de vertegenwoordiging van inwoners van dorpen en wijken ten opzichte van 
hun achterban  
 

1. De vertegenwoordiging van inwoners van dorpen en wijken is de primaire 
gesprekspartner van de gemeente voor het dorps- en wijkgericht werken. 

2. De vertegenwoordiging van inwoners van dorpen en wijken is verantwoordelijk voor een     
  goede en representatieve vertegenwoordiging van dorp of wijk. De samenstelling van      
  de vertegenwoordiging van dorpen en wijken dient een zo breed mogelijke representatie   
  van c.q. draagvlak  in  dorp en wijk te hebben, zoals jeugd & jongeren, senioren,  
  huurderverenigingen, eigenaar-bewoners, vertegenwoordigers van dorps- en     
  wijkinstellingen, onderwijs en sport. 

3. De vertegenwoordiging van inwoners van dorpen en wijken onderhoudt goede contacten  
       met hun achterban en zal de participatie van de bewoners bij het dorps- en wijkgericht  
       werken zoveel mogelijk stimuleren en bevorderen. 

 
4 Overleg tussen de gemeente en de vertegenwoordiging van inwoners van dorpen en 

wijken 
 

1 Periodiek (in principe 6 maal, maar minimaal 2 keer per jaar) heeft een gemeentelijk 
contact-ambtenaar namens de gemeente een officieel overleg met de 
vertegenwoordiging van inwoners van dorpen en wijken. 

2 Minstens eens per 2 jaar houdt de gemeente op basis van een door de 
vertegenwoordiging van inwoners van dorpen en wijken vastgestelde route een schouw  
in de wijken en dorpen in aanwezigheid van de wethouder belast met de portefeuille 
dorps- en wijkgericht werken. 

3 Eens per 2 jaar bezoekt het college van burgemeester en wethouders de dorpen en 
wijken voor het houden van een dorpenronde, waarvoor de vertegenwoordiging van 
inwoners van dorpen en wijken agendapunten aanlevert. 

4 De gemeente zal zorg dragen voor het tijdig informeren mochten zich relevante, 
ingrijpende ontwikkelingen ten aanzien van de leef- en woonomgeving voordoen. 

 
5 Adviesrecht voor de vertegenwoordiging van inwoners van dorpen en wijken 

 
1. De vertegenwoordiging van inwoners van dorpen en wijken kan gevraagd en ongevraagd 

adviezen geven aan de gemeente. 
2. Bij het opstellen van een advies is aan te bevelen de bij het onderwerp betrokken 

bevolkingsgroep(en) te horen. 
3. De adviezen worden schriftelijk aangeleverd. 
4. De gemeente zal – zo mogelijk binnen acht weken - na ontvangst van het advies reageren 

in de vorm van een gemotiveerd collegebesluit. De gemeente kan deze termijn met acht 
weken verlengen.  

5. Indien van een advies wordt afgeweken, hoort het college van burgemeester en 
wethouders vooraf de vertegenwoordiging van inwoners van dorp of wijk, hetzij via de 
verantwoordelijk wethouder, hetzij via een daartoe aangewezen ambtenaar. 

6. Het college van burgemeester en wethouders kan advies vragen aan de 
vertegenwoordiging van inwoners van dorpen en wijken. 
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7. De gemeente kan de vertegenwoordiging van inwoners van dorpen en wijken verzoeken 
te reageren op vragen en voorstellen. De gemeente stelt daarbij een redelijke termijn. 

8. Het participatieprotocol bij de nota Burgerparticipatie geeft handvatten voor het te volgen 
participatietraject. 

 
6  Ondersteuning van en faciliteiten voor de vertegenwoordiging van inwoners van dorpen 

en wijken 
 
   1. De vertegenwoordiging van dorpen en wijken krijgt structurele ondersteuning in de vorm 
   opbouwwerk voor de volgende werkzaamheden: 

a. het helpen ontwikkelen van een werkwijze waarmee wensen uit dorp of wijk voor 
maatregelen en activiteiten worden geïnventariseerd, geselecteerd, 
geprioriteerd en worden vastgesteld; 

b. het helpen opstellen van jaarlijkse maatregelenplannen en activiteitenplannen 
voor organisatie- en leefbaarheidsgelden ingevolge de verordening en de 
beleidsregels subsidieverlening gemeente Oldambt; 

c. in het algemeen: het desgewenst ondersteunen en faciliteren van de 
vertegenwoordiging van inwoners van dorpen en wijken. 

2. De vertegenwoordiging van inwoners van dorpen en wijken wordt financieel ondersteund op 
grond van de verordening en de beleidsregels subsidieverlening gemeente Oldambt. 
  

7 Duur van dit convenant 
 
Dit convenant treedt na ondertekening door partijen in werking en wordt aangegaan voor 
onbepaalde duur. Overeengekomen wordt dat dit convenant een jaar na ondertekening zal 
worden geëvalueerd. Op grond van die evaluatie kan dit convenant worden bijgesteld.  
 
 

8 Hardheidsclausule 
 
Indien er zaken zijn waarin dit convenant niet voorziet of als er (tijdelijk) afwijkingen noodzakelijk 
zijn, kunnen partijen dit in een aparte vergadering aan de orde stellen. 
 
 

9 Wijziging convenant 
 
Wijzigen van dit convenant kan na en in overleg met partijen plaatsvinden nadat partijen daar 
overeenstemming over hebben bereikt.  
 

10 Intrekking convenanten voormalige gemeenten 
 
Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit convenant worden de onderstaande 
convenanten/overeenkomsten van de voormalige gemeenten Reiderland, Scheemda en 
Winschoten ingetrokken:  
a. convenant Dorpsverenigingen gemeente Reiderland d.d. 20 december 2007 
b. convenanten met de verenigingen van Dorpsbelangen in de gemeente Scheemda: 

Nieuwolda    12-12-2001 
Nieuw Scheemda/’t Waar   01-03-2002 
Heiligerlee    15-01-2003 
Westerlee    26-05-2005 
Midwolda    07-04-2005 
Oostwold    08-06-2005 
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Scheemda    29-10-2005 
c. overeenkomst tussen de gemeente Winschoten en de wijkplatforms d.d. 14 december 2004 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus overeengekomen en ondertekend te ………………….. op …. ………………………2011. 
…………………………………………………  
 
 
 
Namens de gemeente Oldambt, 
 
Dhr. H. Brader, wethouder dorps- en wijkgericht werken 
 
…………………………….…………… 
 
 Dorpsbelangen Bad Nieuweschans, vertegenwoordigd door de voorzitter…………….. 
 Dorpsbelangen Beerta, vertegenwoordigd door de voorzitter………………………….. 
 Dorpsbelangen Blauwestad, vertegenwoordigd door de voorzitter……………………..   
 Dorpsbelangen Drieborg, vertegenwoordigd door de voorzitter……………………….. 
 Dorpsbelangen Finsterwolde, vertegenwoordigd door de voorzitter…………………… 
 Dorpsbelangen Ganzedijk/Hongerige Wolf, vertegenwoordigd door de voorzitter……. 
 Dorpsbelangen Heiligerlee, vertegenwoordigd door de voorzitter……………………… 
 Dorpsbelangen Midwolda, vertegenwoordigd door de voorzitter……………………… 
 Dorpsbelangen Nieuw Beerta, vertegenwoordigd door de voorzitter………………….. 
 Dorpsbelangen Nieuwolda, vertegenwoordigd door de voorzitter…………………….. 
 Dorpsbelangen Nieuw Scheemda/’t Waar, vertegenwoordigd door de voorzitter……..  
 Dorpsbelangen Oostwold, vertegenwoordigd door de voorzitter……………………… 
 Dorpsbelangen Scheemda, vertegenwoordigd door de voorzitter…………………….. 
 Dorpsbelangen Westerlee, vertegenwoordigd door de voorzitter…………………….. 
 Wijkplatform Bomenbuurt, vertegenwoordigd door de voorzitter……………………. 
 Wijkplatform Centrum, vertegenwoordigd door de voorzitter……………………….. 
 Wijkplatform Parkwijk, vertegenwoordigd door de voorzitter………………………. 
 Wijkplatform Zeehelden/Bloemenbuurt, vertegenwoordigd door de 

voorzitter………………… 
 Wijkplatform Zuid, vertegenwoordigd door de voorzitter……………………………. 

 
 

 
 


