
 

Raadsbesluit  
   
     
 
 
R 2007.099 
 
 
 
 

De raad van de gemeente Bladel; 
 
 
overwegende dat het gewenst is over te gaan tot vaststelling van een toetsingskader voor privaat-
rechtelijk georganiseerde dorps- en wijkraden; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 augustus 2007; 
 
 
besluit: 
 
over te gaan tot vaststelling van: het Toetsingskader private dorps- en wijkraden gemeente Bla-
del, overeenkomstig het onderstaande: 
 
 
1. PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE DORPSRADEN 
 
Dorps- en wijkraden worden gezien als een laagdrempelige vorm van gestructureerd overleg met de 
inwoners. 
 
In elke dorpskern kunnen door de inwoners dorps- of wijkraden worden opgericht: 
• in de kernen Casteren, Hoogeloon en Netersel; 1 dorps- of wijkraad voor alle inwoners, c.q. voor 

het volledige grondgebied, van de dorpskern; 
• in de kernen Bladel en Hapert: 1 of meerdere dorps- of wijkraden, met als voorwaarde dat een 

dorps- of wijkraad minimaal 2500 inwoners van een kern –binnen een aaneengesloten grondge-
bied- dient te vertegenwoordigen. 

Inwoners en grondgebied kunnen slechts vallen binnen het werkgebied van één dorps- of wijkraad. 
 
De dorps- en wijkraden kiezen naar eigen behoefte hun organisatievorm: publiekrechtelijk of privaat-
rechtelijk. In de kernen Casteren, Hoogeloon en Netersel is de oprichting van een privaatrechtelijke 
dorpsraad slechts mogelijk indien de huidige publiekrechtelijk georganiseerde dorpsraad ophoudt te 
bestaan, dan wel verzoekt om verder te mogen als privaatrechtelijke dorpsraad. 
 
De publiekrechtelijk georganiseerde dorps- en wijkraden functioneren volgens de regels zoals opge-
nomen in de door de gemeenteraad vastgestelde “Verordening voor de dorpsraden”. Voor de pri-
vaatrechtelijk georganiseerde dorps- en wijkraden geldt het navolgende toetsingskader. 
 
2. PRIVAATRECHTELIJKE DORPS-/WIJKRADEN 
 
2.1. INLEIDING 
Uitgangspunt bij het opstellen van dit toetsingskader is dat de gemeente geen onderscheid maakt 
tussen een publiek- en privaatrechtelijk georganiseerde dorpsraad. Dit betekent dat dit toetsingska-
der voor het overgrote deel gebaseerd is op de Verordening voor de dorpsraden. Ook ten aanzien 
van de ondersteuning zal op eenzelfde wijze, zoals in de verordening opgenomen, worden gehan-
deld. 
Iedere dorps-/wijkraad heeft als taak om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen richting 
gemeenteraad (kaderstelling en controle) en richting burgemeester en wethouders of de burge-
meester (beleidsvoorbereiding en uitvoering) 
  
Voordat een privaatrechtelijke dorps-/wijkraad als adviesinstantie kan (blijven) optreden, behoeft 
deze goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders voor; 



 2

- de oprichtingakte (statuten) en voorgenomen wijzigingen daarvan; 
- voorgenomen vaststelling van een huishoudelijk reglement of wijziging daarvan. 

Daartoe is onderstaand toetsingskader ontwikkeld. 
 
 
2.2. TOETSINGSKADER 
 
2.2.1. Instelling/taakstelling. 
De dorps-/wijkraad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de gemeenteraad, burge-
meester en wethouders of de burgemeester over aangelegenheden die betrekking hebben op of 
zich afspelen in de eigen kern. De dorps-/wijkraad kan ter voorbereiding van een advies overleg 
voeren met ingezetenen, verenigingen en/of instellingen uit de kern. 
De dorps-/wijkraad kan op verzoek activiteiten coördineren tussen verenigingen, instellingen en/of 
groepen van ingezetenen in de kern. 
De dorps-/wijkraad kan langs de hiervoor omschreven adviserende en coördinerende taken ook 
andere –uitvoerende- taken op zich nemen, doch kan ten aanzien die taken dan niet (langer) de 
adviesfunctie richting gemeentebestuur vervullen. 
 
2.2.2. Samenstelling. 
Leden van de dorps-/wijkraad kunnen alleen zijn ingezetenen, die de leeftijd van 18 jaren hebben 
bereikt en niet van de verkiesbaarheid zijn ontzet. 
De dorps-/wijkraad bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste dertien leden. 
 
2.2.3. Zittingsduur. 
De leden van de dorps-/wijkraad worden benoemd voor een periode van minimaal 2 en maximaal 4 
jaar. In statuten/huishoudelijk reglement wordt een keuze gemaakt voor een zittingsduur van de 
dorps-/wijkraad binnen deze bandbreedte. Opvulling van vacatures is mogelijk middels het houden 
van (tussentijdse) verkiezingen zoals omschreven in 2.2.4. 
 
2.2.4. Kandidaatstelling. 
De dag van kandidaatstelling voor verkiezing van leden van de dorps-/wijkraad is ten minste zes 
weken vóór de dag van de verkiezing. 
In het huishoudelijk reglement of de statuten is een transparante kandidaatstellingprocedure opge-
nomen. 
De kandidatenlijst wordt gepubliceerd en huis-aan-huis bezorgd. 
 
2.2.4. Verkiezing . 
De verkiezing vindt plaats door de inwoners van de kern(en) via een daartoe door de initiatiefnemers 
te beleggen vergadering, waarvoor de uitnodiging drie weken van tevoren huis-aan-huis wordt be-
zorgd en openbaar wordt gemaakt op de in de gemeente Bladel gebruikelijke wijze. Benoeming 
komt tot stand bij meerderheidsbesluit van het aantal ter vergadering aanwezige inwoners van de 
kern van 18 jaar en ouder. De benoemden verdelen uit hun midden de functies van voorzitter, secre-
taris en penningmeester. In tussentijdse vacatures wordt op gelijke wijze voorzien als hiervoor is 
aangegeven. 
Indien er voor een dorps-/wijkraad minder dan vijf kandidaten zijn, dan blijft benoeming van leden 
achterwege en wordt het functioneren van de dorps-/wijkraad opgeschort. 
 
2.2.5. Onverenigbare betrekkingen. 
Het lidmaatschap van de dorps-/wijkraad is onverenigbaar met: 
1. het lidmaatschap van de gemeenteraad, van burgemeester en wethouders of van een door de 

gemeenteraad ingestelde commissie als bedoeld in Hoofdstuk V van de Gemeentewet; 
2. ambtenaar door of vanwege de gemeente aangesteld of daaraan ondergeschikt, met uitzonde-

ring van de ambtenaren genoemd in artikel 13, lid 2 van de Gemeentewet. 
 
2.2.6. Vergaderingen en besluitvorming. 
De dorps-/wijkraad vergadert zo vaak als hij daartoe heeft besloten doch minimaal vier maal per 
jaar.  
In het huishoudelijke reglement wordt een besluitvormingsprocedure opgenomen waarin is bepaald 
dat bij het staken van stemmen een besluit tot advisering van een gemeentelijk bestuursorgaan 
wordt geacht niet te zijn genomen. 
Burgemeester en wethouders of een of meer leden daarvan kunnen vergaderingen van de dorps-
/wijkraad bijwonen. Zij kunnen in adviserende zin aan de beraadslagingen deelnemen. 
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De vergaderingen zijn openbaar. De agenda en bijbehorende stukken worden voor een ieder koste-
loos ter inzage gelegd in het gemeenschapshuis van de betreffende kern en aan de gemeente be-
kendgemaakt, via toezending aan de contactambtenaar. 
 
2.2.7. Spreekrecht. 
Personen, die geen lid zijn van de dorpsraad kunnen in openbare vergaderingen van die dorps-
/wijkraad het woord voeren over de op de agenda vermelde onderwerpen. De dorps-/wijkraad be-
paalt de wijze waarop dit geschiedt. 
De leden van de dorps-/wijkraad worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld een korte na-
dere toelichting te vragen aan degenen die van het spreekrecht gebruik maken. In dat geval geeft de 
voorzitter gelegenheid de nadere toelichting te verstrekken. 
Na afhandeling van de agenda stelt de voorzitter de aanwezigen in de gelegenheid zaken aan de 
orde te stellen die niet geagendeerd zijn. De voorzitter bepaalt de volgorde van de sprekers en is 
bevoegd een maximale spreektijd vast te stellen. 

 
2.2.8. Einde lidmaatschap. 
Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt plaats: 
a. op eigen verzoek; 
b. bij verlies van de hoedanigheid, waarbij men lid van de dorps-/wijkraad kan worden, dan wel bij 
het aanvaarden van een verboden betrekking; 
c. door overlijden; 
d. zodra de dorps-/wijkraad op enig moment uit minder dan vijf leden bestaat. 
 
 
3. FACILITERING PRIVAATRECHTELIJKE DORPS-/WIJKRADEN 
Na de onder punt 2.1. bedoelde goedkeuring wordt de betreffende dorps-/wijkraad als volgt gefacili-
teerd: 
-  Contacten van/met de dorps-/wijkraad lopen via de door de gemeentesecretaris aan te wijzen 

contactambtenaar. Desgevraagd staat deze de dorps-/wijkraad bij voor formulering van zijn ad-
viezen. 

- De financiële vergoeding is gelijk aan die voor de leden van een publiekrechtelijk georganiseer-
de dorpsraad, zoals opgenomen in de Vergoedingsregeling voor de commissie voor de be-
zwaarschriften, de dorpsraden, de monumentencommissie en de rekenkamercommissie. 

-  De dorps-/wijkraad ontvangt per zittingsperiode voor het houden van verkiezingen een in nader 
overleg te bepalen financiële bijdrage. 

 
 
Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 1 november 2007. 
 
 
De raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 
 


