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Inleiding
Met dit Handboek willen wij u kennis laten maken met de Dorpsraad Horst en u een en ander
uitleggen waar de Dorpsraad voor staat, wat ze doet, en hoe deze georganiseerd is. Tevens
gaan we in op de wijze, waarop deze gepositioneerd is in zijn omgeving, zoals t.o.v. inwoners
van Horst en de Gemeente Horst aan de Maas.

Verder gaan we in, op de activiteiten, waarvoor de Dorpsraad verantwoordelijk is en de wijze
waarop projecten worden georganiseerd.

I

INTERNE ORGANISATIE

a

1. Taken en bevoegdheden
De Dorpraad behartigt de belangen van inwoners van Horst op het gebied van leefbaarheid in
de breedste zin.
Doel:
• In stand houden en daar waar nodig bevorderen van het welzijn van de bevolking
in breedste zin van het woord
• Het stimuleren van activiteiten die het woon- en leefklimaat optimaliseren,
voor zover dit niet door anderen wordt gedaan
• Als intermediair op te treden tussen de gemeente, het gemeentebestuur en de
Dorpsbewoners op het gebied van de leefbaarheid
2. Samenstelling en verkiezingen
De Dorpsraad bestaat uit een door de Dorpsraad vast te stellen aantal leden van ten minste 5
en te hoogste 15 leden. Het lidmaatschap van de Dorpsraad is opengesteld voor elke inwoner
van het dorp van 18 jaar en ouder. De Dorpsraad kan zich laten bijstaan door adviseurs, te
benoemen naar eigen inzicht.
Indien er zich meer dan 15 kandidaten hebben aangemeld, dan kunnen er verkiezingen
worden gehouden, overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet voor de verkiezing van de
leden van de gemeenteraad. Met betrekking tot de totstandkoming van de Dorpsraad geldt een
afzonderlijk kiesreglement, dat de goedkeuring behoeft van het College van B&W.
In de praktijk zullen er zich spontaan geen 15 leden opgeven om in de Dorpsraad zitting te
nemen, waardoor verkiezingen praktisch gezien niet nodig zijn.
Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke balans tussen vrouwelijke en mannelijke,
tussen vertegenwoordigers uit de kern en het buitengebied, jong en oud, zodat er een zo goed
mogelijke afspiegeling van de inwoners zitting heeft in de Dorpsraad.
Het lidmaatschap van de Dorpsraad is onverenigbaar met de functie van gemeenteraadslid of
Burgemeester. Het is ook niet mogelijk dat 2 of meer personen, die in de eerste graad familie
van elkaar zijn, zitting hebben in de Dorpsraad. Het is verder onwenselijk dat een lid van de
Dorpsraad een sterke binding heeft met of onder invloed staat van een politieke partij of een
andere belangenvereniging.
Het lidmaatschap van de Dorpsraad duurt in principe 4 jaar.
3.

a

Dagelijks Bestuur (DB)

Bron: Statuten

De leden van de Dorpsraad kiezen uit hun midden het Dagelijks Bestuur, bestaande uit ten
minste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten van de
Dorpsraad. Tevens bereidt zij de agenda van de Dorpsraadvergaderingen voor.
De DB-vergadering wordt gehouden circa 10 dagen voor de Dorpsraadvergadering. Dit is om
tijdige publicatie van de agenda mogelijk te maken en toch zoveel mogelijk actuele punten te
kunnen behandelen.
Van de DB-vergadering wordt geen verslag gemaakt.
Basis voor de DB-agenda zijn de ingekomen stukken en alle lopende zaken.
De agenda voor de Dorpsraadvergadering wordt gemaakt en verstuurd naar het weekblad "De
Echo" en naar de leden van de Dorpsraad, de achterban en de Wijkcomités. Dit dient op een
zodanig tijdstip te gebeuren, dat de publicatie ruimschoots voor de dag van de
Dorpsraadvergadering heeft plaatsgevonden. Dit is om iedere betrokkene of belangstellende
inwoner van het dorp in kennis te stellen van de te behandelen onderwerpen en hiermee de
mogelijkheid te bieden om bij de vergadering aanwezig te zijn.
Uitgaande brieven (dus geen e-mails) worden ondertekend door de voorzitter of de secretaris.
Voorzitter:
De taak van de voorzitter is het leiding geven aan de Dorpsraad.
De voorzitter is de spreekbuis van het bestuur naar de leden. Naar buiten toe
vertegenwoordigt de voorzitter de Dorpsraad. Namens de leden verzorgt de voorzitter de
contacten met andere organisaties en de gemeente.
Hij heeft overzicht over alle zaken, die betrekking hebben op de onderwerpen, die de
Dorpsraad raken. Dit betekent alles wat met de leefbaarheid in het dorp te maken heeft.
Om dit overzicht te houden, wordt er een registratie gedaan van alle onderwerpen, waar de
Dorpsraad mee te maken krijgt. Alle nieuwe en lopende zaken worden vanuit dit
registratiesysteem bewaakt, waardoor er een minimale kans bestaat dat er zaken over het
hoofd gezien worden.
Secretaris:
•

houdt een overzicht bij van alle in- en uitgaande stukken

Secretaris is verder verantwoordelijk voor:
 verzamelen, ordenen en op een toegankelijke wijze opbergen van informatie
het opzetten en bijhouden van het archief
 bijhouden van de ledenadministratie
 voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter; de
verslaglegging en beantwoording van ingekomen post
 het in de gaten houden van de bestuurlijke regels
 eindverantwoordelijk over de gemaakte verslagen.
Met betrekking tot vergaderingen:
• bekend maken wanneer, waar en hoe laat een vergadering is

•
•
•
•
•
•
•
•

reserveren van de vergaderruimte
opstellen van een agenda
in overleg met de voorzitter bekijken welke ingekomen stukken besproken
moeten worden
overleggen met de voorzitter over de nodige toelichting
de stukken tijdig toesturen
de ingekomen post toelichten
verslag / besluitenlijst uitwerken en rondsturen
ingekomen stukken beantwoorden

Penningmeester:
• beheert de bankrekening
• beheert de kasgelden
• houdt een overzicht bij van in- en uitgaven
• betaalt rekeningen
• houdt een overzicht bij van alle posten met betrekking tot de prioriteitsgelden (saldo,
uitgegeven, gereserveerd, geplande onderwerpen, etc.)
• maakt een financieel jaarverslag en licht dit toe in de Dorpsraad
• signaleert, informeert en adviseert het DB en de Dorpsraad over alle financiële zaken.
Kascommissie:
De kascommissie stelt vast of de penningmeester het beheer van de financiën op een
verantwoorde wijze heeft uitgevoerd. De kascommissie is het controleorgaan in de organisatie
en geeft na controle haar goedkeuring over het gevoerde financiële beleid.
De kascommissieleden worden meestal voor 2 jaar aangesteld.

4. Achterban
De volgende categorieën vormen de achterban van de Dorpsraad:
•
•

Inwoners van Horst (al dan niet georganiseerd in de officiële achterban)
Leden van de Wijkcomités

5. Vergaderingen
Het vergaderschema wordt voor het eind van het jaar voor het daaropvolgende jaar
vastgesteld. Tevens wordt dan de ruimte gereserveerd bij de beheerder van De Wendel.
•
•
•

Frequentie Dorpsraadvergaderingen: Maandelijks (m.u.v. vakantieperiode),
waarvan eenmaal per jaar met College van B&W,
en eenmaal per jaar met alle Wijkcomités

De vergaderingen zijn in principe openbaar en worden ca. een week van tevoren met agenda
gepubliceerd in de Echo.

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat na vaststelling in de daaropvolgende
vergadering gepubliceerd wordt op de Website en verstuurd naar het College van B&W.

7. Jaarverslag van activiteiten
Elk jaar wordt er een verslag over het afgelopen jaar geschreven. Dit jaarverslag wordt in het
eerste kwartaal van het daarop volgende jaar voorgelegd aan de Dorpsraad ter goedkeuring.
Dit goedgekeurd jaarverslag wordt verstuurd aan het College van B&W.

8. Financieel Jaarverslag
Elk jaar wordt er een financieel jaarverslag gemaakt. Het financieel beheer wordt in het eerste
kwartaal van het daarop volgende jaar door de kascommissie gecontroleerd. Deze
kascommissie wordt jaarlijks gekozen uit de leden van de Dorpsraad, echter deze mogen geen
lid zijn van het Dagelijks Bestuur. In het eerste kwartaal legt de Dorpsraad het jaarverslag met
een toelichting ter goedkeuring voor aan de vergadering.

9. Communicatie / Public Relations
De communicatie binnen de Dorpsraad gebeurt grotendeels m.b.v. E-mail.
Alle Dorpsraadleden ontvangen alle E-mail, die de Dorpsraad ontvangt en verstuurt.
De agenda van de Dorpsraadvergadering wordt ca. één week voor deze vergadering in de
Echo gepubliceerd.
Communicatie met het Dagblad de Limburger en indien van toepassing met de Radio of TV
gebeurt altijd en alleen maar door de voor die taak (Public Relations) verantwoordelijke in de
Dorpsraad, meestal de voorzitter. Deze persoon kan indien gewenst voor specifieke situaties
(bijv. voor een specifiek project) deze taak overdragen aan een andere persoon binnen de
Dorpraad.
Andere Dorpsraadleden dienen i.g.v. contacten met de media zich te onthouden van
commentaar en door te verwijzen naar de verantwoordelijke voor PR, c.q. de voorzitter.

De communicatiemiddelen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

E-mail
www.dorpsraadhorst.nl
Echo
Dagblad de Limburger
Weekblad E3-journaal
Radio
TV
Kabelkrant Radio Rijndonk

10. Website www.dorpsraadhorst.nl

Wordt opnieuw opgezet.
11. Financien
Om de activiteiten van de Dorpsraad te financieren ontvangt de Dorpraad jaarlijks subsidie
van de Gemeente. Deze zijn met name bedoeld om de onkosten die door de Dorpsraad
worden gemaakt, te vergoeden.
Verder heeft de Dorpsraad zogenaamde prioriteitsgelden ter beschikking. Met deze gelden
kunnen kleinschalige projecten (bijv.: Kiosk, Skatebaan, banken/tafels, ballenvangers
trapveldje, etc.) in het dorp worden gefinancierd. Deze projecten dienen vooraf schriftelijk
worden aangevraagd en door de gemeente te worden goedgekeurd. Na indienen van
rekeningen (indien Dorpraad heeft voorgefinancierd) of na realisatie van het project betaald
de Gemeente deze gelden uit. Dus deze gelden zijn niet in bezit van de Dorpsraad.
Per jaar bedragen deze prioriteitsgelden €10.800,- (nivo 2008)
De criteria voor toekenning van prioriteitsgelden zijn op te vragen bij de Gemeente Horst aan
de Maas. In een volgende versie van dit Handboek zullen deze in een Bijlage worden
toegevoegd.

12. Taakverdeling en taakbeschrijvingen
Ieder Dorpsraadlid wordt geacht attent te zijn op alle zaken die met de leefbaarheid in het
dorp te maken hebben. Hij dient onderwerpen die de leefbaarheid beïnvloeden in de
Dorpsraad ter sprake te brengen.
Alle taken van de Dorpsraad worden verdeeld onder de leden.
De taakverdeling wordt zo spoedig mogelijk na het opstarten van een nieuwe (of gewijzigde)
Dorpsraad afgestemd en vastgelegd in het verslag en in een document, zie bijlage 1.

13. Onkosten vergoedingen
De Dorpsraadleden krijgen in principe alle onkosten die zijn maken voor het uitvoeren van
hun taken voor de Dorpraad vergoed.
Indien een kostenpost het bedrag van €30,- overschrijdt, dan dient vooraf toestemming te
worden gegeven door de Voorzitter en de Penningmeester.
Halfjaarlijks kan een declaratieformulier (standaard) worden ingediend bij de
Penningmeester. (Juni en December).

II

ACTIVITEITEN

17.

Onderhoudszaken (wegen en groen)

Bij het signaleren of bij een melding dat bepaalde zaken onderhoud behoeven, wordt er
rechtstreeks telefonisch contact opgenomen met Gemeentewerken van Horst a/d Maas.
Hierbij wordt de aard van het gevraagde onderhoud duidelijk kenbaar gemaakt.
Meldingen worden geregistreerd, en er vindt controle plaats of het onderhoud is uitgevoerd.

III

RELATIES

21. Dorpsraden overleg (DRO)
Alle Dorpsraden van Horst aan de Maas zijn lid van het DRO. Het DRO is er om
dorpsoverschrijdende onderwerpen te bespreken. Per Dorpsraad zit er één vertegenwoordiger
in het DRO.
Het voorzitterschap wisselt jaarlijks. Elk jaar is er een ander dorp, dat deze taak en die van
secretaris (incl. notuleren) op zich neemt. Dit gebeurt op alfabetische volgorde van de naam
van het dorp. America was voorzitter in 2005.
De vergader frequentie is ca. 6 x per jaar, waarvan één- of tweemaal met de Gemeenteraad.

22. Contacten met Instanties
Uiteraard heeft de Dorpsraad veel contact met de gemeente. Dit kan zijn met leden van het
College van Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraadsleden, maar ook ambtenaren.
Verder kunnen er contacten zijn met andere instanties, zoals de Politie, andere Gemeenten of
de Provincie.

24.

Synthese

Synthese is de onderneming voor hulp- en dienstverlening op sociaal gebied in de regio
Noordelijk Limburg.
Synthese werkt vooral in opdracht van de gemeenten Arcen en Velden, Bergen, Gennep,
Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray.
Burgers en organisaties kunnen bij Synthese terecht met allerlei vragen op sociaal gebied.
Bij Synthese werken 120 professionele dienstverleners die het vak van maatschappelijk werk,
jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, opbouwwerk en peuterspeelzaalwerk goed verstaan.
Door de lokale verankering weet Synthese heel goed wat er op lokaal niveau leeft bij
opdrachtgevers en afnemers van diensten. Synthese levert maatwerk. Soms is het
noodzakelijk dat zaken op bovenlokaal niveau worden aangepakt.
Zie ook: www.synthese.nl

IV

PROJECTEN

25.

Projecten

De Dorpsraad initieert en/of is vaak betrokken bij projecten, die de leefbaarheid van het dorp
verbeteren. Per project wordt bekeken wat de beste samenstelling van een projectgroep is.
Vaak zijn dit behalve de Dorpsraad, gemeente en ook de direct betrokkenen. De taakverdeling
dient per project te worden afgesproken en vastgelegd.

Bijlage 1

Voorbeeld Taakverdeling Dorpsraad

