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Stichting Dorpsraad Njeuw. Vennêp

stichtinc w' jkraad 6êtsewoud

Convenant Vennepse Raden
Partijen:

1.

Stichting Dorpsraad Nieuw Vennep, hierna te noemen Dorpsraad, verteqenwoordigd door de
heer P.L. Bokhorst en de heer J. Kiet,
Stichting Mjkraad Getsewoud, hierna te noemen Getsewoud , vertegenwoordiqd door mevrouw
T.Krijger en de heer K. Goudzwaard,
Stichting Wijkraad Linquenda, hierna te noemen Ljnquenda, vertegenwooídigd door mevrouw A.
Holthujjsen Standaar en de heer H.R. Hoogendoorn.
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3.

Wetend de volgende punten:

.

Nieuw-Vennep is de enige kern in de gemeente HaaTtemmermeer waar twee wijkraden en een
dorpsraad zijn gevestjgd. De drie organisatjes hebben etk een convenant met de Gemeente
Haartemmermeer aÍqesLoten en zijn derhalve geautorjsee.de particjpatjepartners van die
gemeente.
Alle partijen zijn ervan overtuigd dat zij zich autonoom kunnen bewegen omdat de organisaties
zich oveMegend voor hun eigen werkgebie.l inzêttên
Er is echter behoeíte aan een geformatiseerd samenwerkingsverband om over dorpsbrede zakên
een gezamentijk standpunt te kunnen vormen en de betreffende kwestie mogetijk ook
gezamenlijk te kunnen aanpakken. lndien dit aan de orde is, zutlen de partijen etk de kenni5,
capaciteit en middelen teveren die nodig zijn om bepaatde resuLtaten te bereiken. Het
uiteindetijke doet is optimate behartigjng van de belangen van geheel Nieuw Vennep.

.
.

komen de drie convenant partijen overeeni

í.

Doel van het convenant:

Hêt doet van het convenant is het vastleggen van een aantal werkafspraken om doÍpsbrede
onderwerpen door de drie partijen te kunnen taten bespreken, om dàarna zo íÍrogetijk een
gezamenLijk standpunt in te kunnen nemen om vervolgens de noodzaketijke werkzaamheden/acties
in te kunnen ptannen en uit te (Laten) voeren. Dorpsbrede ondeMerpen zijn ondeMerpen dje in
principe het betang van geheel oí bjjna geheet Nieuw-Vennep aan gaan en die dus jn jeder gevat het
betang van één van de convenantpartijen overctijgen.
lndjen partijen geen overeenstemming bereiken over een bepàaLd onderwerp, zijn partijen vottedig
vrji om naar eiqen inzicht te handeten, Het niet bereiken van overeenstemming kan door etk der
parti jen worden geconstateerd.

2. Inrichting en werking van het convenanti

a)

b)

Van etke partij zutten 2 bestuursteden, bjj voorkeur de voorzitter en de secretaris, deelnemen
aan het overLeg.
Het overteg kan zowel in de vorm van een ktassieke bjjeenkomst, ats ook via skype, per emajL of

c)

a(s tetefonische verqaderjng plàatsvinden. De voorkeur gaat uit naar een behandetinq per enràit.
Een door de drje partiien aan te wijzen persoon zaL steeds een BAL (beslujten en actietijst)

d)

bijhouden.

partij kan een onderwerp indjenen. Djt onderwerp wordt middels een informatjeve
introductie en zo mogelijk een voorstel tot oplossing bjj de andere partijen onder de aandacht
gebracht. De andere partijen djenen binnen twee weken te reagerenE(ke

e)

Bij spoedeÈende ondeMerpen kan afgeweken worden van de qenoemde termijn van twee

f)
g)

Pàrtjjen zutLen steeds voeung houden met het dagelijks en/of algemeen bestuur en het
(dagetijks en/of atgemeen) bestuur informeren over de stand van zaken.
Partijen hebben íechts één wijze om tot overeensternmtng te koínen: de meningsvorrntng en

h)

verdere vervolgafspraken djenen attijd unaniem tot stand te komen.
Partjjen verplichten zich de werking van het convenant steeds op de juiste wijze toe te passen
en zich njet te onttrekken aan de werking en de gevotgen ervan.

3. Bijdrage van partijen:
Het convenant verplicht elk van de deelnemende partijen voldoende capacjtejt en getdetijke
middeten vrij te nraken om de gezamenLijk geÍormuleerde resultaten ook daadwerketijk te kunnen
behalen. De kosten van de uit dit convenant voortvtoeiende activiteiten worden naar rato van de
hooqte van de beschikbare partjcipatiesubsidie (ongeacht of deze wordt aangevraagd) over de drie

partijen verdeeld.

4, Duur van het convenant:
Het convenant is getdig zolang alle deelnemende parti.jen het rn deze consteltatre aanvaaraen.
lndien éen der pàrtijen het convenant wjl beëindigen, dient dit per e-mait aan de àndere partijen te
worden nreegedeeld.
5. Wijzigen van de inhoud van het convenant:
Het convenant kan gewijzigd worden indien alle partijen het unaniem eens zijn over de door te
voeren wjjzjgingen.
ó. Communicatie

Partjjen zutten, bij onderwerpen waarbij in het kader van dit convenant gezamentijk wordt
opqetreden, zich naar buiten toe presenteren als de 'Vennepse Raden', over de jnhoud van
persberichten en de wijze waarop gezamentijke standpunten zutlen worden qepresenteerd, dienen
op basjs van unanjmjteit afspraken te worden gemaakt,
Getekend op 29 september 2015 te
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